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E
stamos diante de uma amea-
ça sempre temida ao futuro
da humanidade: as doenças

desconhecidas. Ao longo da histó-
ria dos seres vivos que habitaram o
nosso planeta, milhões de espécies
já desapareceram. Para citar o epi-
sódio mais fascinante, citemos os
dinossauros, que em teoria foi pro-
vocada por um meteoro gigante
que caiu no Golfo do México, trans-
formando a atmosfera, devastando
todo o planeta e levando de roldão
quase toda a vida, extinguindo mui-
tas espécies, inclusive as mais bem-
sucedidas entre elas, as dos gigan-
tes sauros. Mas nada nos diz que
não tenha sido uma doença dessas. 

O gênero “homo” foi o mais bem-
sucedido entre os mamíferos, em-
bora seja recente, três milhões de
anos, o que é nada no tempo cós-
mico. Já venceu várias pandemias,
resistindo a todos e, há setenta mil
anos, se tornou sapiens sapiens es-
se a quem Deus escolheu dando-
lhe consciência e fala. E ainda lhe
deu capacidade de dominar o saber
das coisas, defender-se delas e, atra-
vés da ciência, poder salvar-nos. 

Estamos diante de um desafio
inédito. O coronavírus não tem re-
médio, não tem vacina e pegou a
humanidade de surpresa. É um ví-
rus que se transmite numa veloci-
dade que nenhum outro, de pessoa
a pessoa, quase nada sabemos so-
bre ele e somente agora todo o sa-
ber científico do mundo se mobili-
za para cercá-lo e encontrar um
meio de enfrentá-lo. 

Nenhum país do mundo estava
preparado para esse desafio, os hos-
pitais jamais pensaram necessitar
dos equipamentos que demanda
na quantidade de infectados. Só te-
mos uma maneira de tentar evitá-
lo: o confinamento. Esse procedi-
mento gera muitas consequências
de natureza social, econômica e
pessoal. Não podemos avaliar suas
consequências e amplitude. 

Pelo lado humano estamos todos
submetidos a um stress muito gran-
de. Testemunhamos as tragédias
pessoais das vítimas  – pais, espo-
sos, filhos, avós – e participamos de
sua emoção com nossas lágrimas. 

Dentre essas tragédias que todos
vivemos a mais heroica é a dos que

estão nas linhas de frentes, como
médicos, enfermeiros e todos que
trabalham para salvar vidas e aliviar
o sofrimento dos doentes. 

A parte psicológica é a mais atin-
gida. Li hoje a história de renoma-
do anestesista, dr. Alexandre Te-
ruya. Acostumado ao risco da intu-
bação dos pacientes, ele confessa
que teve medo quando teve que co-
locar a sonda na traqueia do pri-
meiro paciente com a Covid-19.
Tendo passado aos filhos a neces-
sidade do ritual de descontamina-
ção, a volta para casa não era mais
o alívio, mas a exacerbação do ris-
co. A solução foi se mudar para o
hospital. 

A escolha de Sofia, expressão que
retrata a necessidade de escolher
uma de alternativas insuportáveis
– no romance original, escolher um
dos filhos para salvar ou ter os dois
mortos pelos nazistas – tornou-se
já um desafio real para os profis-
sionais da saúde. Por isso devemos
a eles nossa gratidão e nosso apoio. 

O terrível dessa virose é que a
única coisa que podemos fazer é fi-
car em casa. 

Uma escolha sem Sofia
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Arrecadação no estado
não teve grande
queda devido à 
Covid-19. POLÍTICA 3
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Ilha prepara reabertura;
interior fecha acessos

REALIDADES DISTINTAS NA PANDEMIA

Governo planeja reabrir comércio na Grande São Luís na quinta-feira, dia 21; já municípios
como Capinzal do Norte, Timon e Nina Rodrigues implementam medidas restritivas. POLÍTICA 3 E CIDADES 6
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VOCÊ TEM
DIREITO!   

Solidariedade

Famílias de Paço do Lumiar foram beneficiadas com 200 cestas básicas entregues pelo Projeto Gratitude, realizado pelo Grupo Mirante,
em parceria com a empresária Rafaela Albuquerque. O foco da ação foram pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19. CIDADES 7
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Moraes Corrêa
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dedicada à
cultura do MA
PÁGINA 2
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Deputado vai acionar
Ministério Público para
garantir testes e leitos
Adriano Sarney (PV) quer que governo do Estado disponibilize os testes
rápidos enviados pelo Ministério da Saúde para a população maranhense

Em entrevista concedida a Rádio
Mirante AM, o deputado estadual
Adriano Sarney (PV) informou
que vai acionar o Ministerio Pú-
blico para que o Governo do Ma-
ranhão disponibilize os testes rá-
pidos para o Covid-19 recebidos
pelo Governo Federal à popula-
ção. Segundo Adriano, após con-
sulta ao “Mapa dos insumos es-
tratégicos”, do Ministério da
Saúde, foram enviados ao Mara-
nhão 51,6 mil dos testes chama-
dos PCR, e 146,3 mil testes rápi-
dos, ou seja, são 197 mil testes
disponibilizados. 

A representação proposta
pelo parlamentar, pretende al-
terar a Diretriz de Atendimento
a Pacientes com Síndrome Res-
piratória Aguda Infecciosa, re-
querendo:

A) modificação nos critérios
para coleta de pesquisa de Covid-
19, determinando a  coleta para
casos suspeitos, ou seja, quando
o paciente apresenta febre + pelo
menos um dos sintomas descri-
tos na própria diretriz;

B) alteração nos critérios de in-
ternação, determinano a interna-
ção de pacientes que se enqua-
drarem como casos suspeitos e
que estejam em problema social
(falta de cômodo disponível para
isolamento domiciliar);

C) Determinar a internação de
casos suspeitos em um dos mais
de 40.000 (quarentena mil) leitos
de hotéis disponíveis no Estado
do Maranhão caso esses pacien-
tes não encontrem leitos desocu-

pados na rede pública de Saúde.
Para Adriano, o avanço da pan-

demia da Covid-19 no Maranhão,
em especial na Grande São Luís,
justifica a adoção de medidas ur-
gentes para aumento da oferta de
leitos clínicos e leitos de UTI para
pacientes com a Covid-19 em Ho-
téis, assim como, o governo do es-
tado tem a responsabilidade de
garantir a testagem da população,
pois inúmeros pacientes sequer
receberam testes, outros tantos
em quantidade ínfima o que per-
mite apenas a testagem em casos
extremos. 

“Temos uma rede de saúde dis-
ponível e os testes precisam ser
realizados nessas unidades, pois
não há testagem para as pessoas
que estão apresentando sinto-
mas, isso mostra a incapacidade
e irresponsabilidade do governo
do estado que negligenciou o
que iríamos viver. Mais uma vez,
apelo para que o governo não
mande as pessoas que procu-
ram as UPAs com sintomas gra-
ves de volta para casa. Que alu-
gue os hotéis e faça um
acompanhamento dessas pes-
soas¨, disse. �

Adriano Sarney buscará o Ministério Público para garantir testes rápidos da Covid-19 para a população

Divulgação

Mello vai assistir ao vídeo e decisão
sobre sigilo será na próxima semana
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, vai assistir ao vídeo da reunião do presidente Jair
Bolsonaro com seus ministros no dia 22 de abril, quando houve referência sobre substituição do comando da PF

BRASÍLIA

O
ministro Celso de
Mello, decano do Su-
premo Tribunal Fede-
ral, irá assistir ao vídeo

da reunião ministerial do dia 22
de abril, peça-chave do inquérito
que apura suposta tentativa de in-
terferência do presidente Jair Bol-
sonaro na Polícia Federal. Com
isso, a decisão sobre a liberação
total ou parcial da gravação de-
verá ficar para a próxima semana.

O decano deverá assistir à gra-
vação na próxima segunda, 18, e
somente depois irá decidir pelo le-
vantamento do sigilo. Celso de
Mello já tem uma visão geral do
teor da reunião, feita a partir do re-
lato do juiz federal auxiliar Hugo
Sinvaldo Silva da Gama Filho, mas
quer ver a íntegra antes de tomar
uma decisão.

O procurador-geral da República
Augusto Aras e o Advogado-Geral da
União se manifestaram pela divul-
gação parcial da gravação, somente
de falas do presidente Jair Bolsonaro.
O PGR foi ainda mais restrito quanto
ao vídeo, pedindo ao decano do Su-
premo que libere somente as falas
do presidente relacionadas ao ob-
jeto do inquérito que tramita no STF.

Já a defesa de Moro, defende que
a divulgação integral do conteúdo
caracterizará verdadeira lição cí-
vica, por se tratar de um ato oficial
do governo.

O vídeo está sob sigilo tempo-

rário por ordem do decano desde o
dia que foi entregue pelo Planalto
na sexta, 8. Na terça, 12, foi exibido
no Instituto Nacional de Crimina-
lística da corporação em Brasília,
em ato único, a Moro, advogados do
ex-ministro, integrantes da Advo-
cacia-Geral da União, procuradores
e investigadores que acompanham
o caso.

Exibição
Fontes que acompanharam a exibi-
ção do vídeo avaliaram que o con-

teúdo da gravação escancara a preo-
cupação do presidente com um
eventual cerco da Polícia Federal a
seus filhos.

O presidente aparece no vídeo
chamando a superintendência flu-
minense da PF de segurança do Rio,
segundo relatos. Os investigadores
avaliam que o material é devastador
para o presidente. "O vídeo é ruim
para Bolsonaro, muito ruim", ano-
tou uma das fontes que teve acesso
ao conteúdo.

Tratada agora como sigilosa pelo

governo, a reunião ministerial de 22
de abril, a última com o ex-ministro
da Justiça Sérgio Moro, foi presen-
ciada por ao menos 40 pessoas. Os
"segredos de Estado", conforme
alega o governo, foram conversados
na presença de todo o primeiro es-
calão, presidentes de bancos públi-
cos, assessores especiais, ajudantes
de ordens, cinegrafista e fotógrafo.

Pareceres
Após a exibição do vídeo na terça,
Celso de Mello deu 48 horas para

que Moro, a AGU e a PGR se mani-
festassem sobre o levantamento do
sigilo do material.

A primeira manifestação entre-
gue foi a de Moro, na qual o ex-mi-
nistro argumentou que pediu a di-
vulgação da íntegra do vídeo da
reunião ministerial do dia 22 de abril,
ou ao menos que, sejam publiciza-
das todas as falas do presidente du-
rante tal reunião. Segundo os advo-
gados de Moro, por se tratar de um
ato oficial do governo, a divulgação
integral do conteúdo caracterizará
verdadeira lição cívica.

No documento enviado ao Su-
premo, os advogados de Moro ale-
gam ainda que a divulgação integral
do conteúdo da gravação permitirá
verificar que as declarações do Pre-
sidente da República foram direcio-
nadas ao Ministro da Justiça.

Já o parecer da AGU foi entregue
na tarde desta quinta, 14, no sentido
de que seja levantado o sigilo de
todas as falas do presidente cons-

tantes no registro, preservadas refe-
rências a eventuais e supostos com-
portamentos de nações amigas e as
manifestações dos demais partici-
pantes da reunião.

No documento, a AGU transcre-
veu falas no presidente, inclusive que
apresentam as palavras família e PF.
Bolsonaro afirmou e reiterou à im-
prensa que não havia menção à Po-
lícia Federal no vídeo.

"Já tentei trocar gente da segu-
rança nossa no Rio de Janeiro ofi-
cialmente e não consegui. Isso
acabou. Eu não vou esperar 'f. .'
minha família toda de sacanagem,
ou amigo meu, porque eu não
posso trocar alguém da segurança
na ponta da linha que pertence à
estrutura. Vai trocar. Se não puder
trocar, troca o chefe dele Não pode
trocar o chefe: troca o Ministro. E
ponto final. Não estamos aqui
para brincadeira", afirmou o pre-
sidente na ocasião, conforme
transcrição da AGU. �

Divulgação

Celso de Mello deve assistir ao vídeo da reunião de  Bolsonaro na próxima segunda, 18, para tomar decisão

BRASÍLIA

O ex-ministro da Saúde Nelson
Teich, que pediu demissão na sex-
ta-feira, 15, afirmou que deu o
melhor de si durante a gestão e
que “não é simples estar no mi-
nistério neste período”. “A vida é
feita de escolhas e hoje eu escolhi
sair”, afirmou.

Teich, no entanto, não explicou
os motivos pelos quais decidiu pe-
dir demissão. Ele disse que havia
aceitado ser ministro da Saúde
porque "queria ajudar o Brasil e as
pessoas". 

"Não é uma coisa simples estar
à frente de um ministério como es-
te num período tão difícil", disse,
em referência à pandemia de co-
vid-19. Ele fez apenas uma decla-
ração e não respondeu a pergun-
tas de jornalistas. O pronuncia-
mento durou seis minutos.

Teich agradeceu ao presidente
Jair Bolsonaro por "fazer parte" do
Ministério da Saúde. "Seria muito
ruim na minha carreira não ter ti-
do a oportunidade de atuar no mi-

nistério, pelo SUS (Sistema Único
de Saúde). Sempre estudei em es-
cola pública, minha faculdade foi
pública, fui criado pelo sistema pú-
blico", declarou.

Pela manhã, ele teve um encon-
tro com o presidente Jair Bolsona-
ro no Palácio do Planalto. Em se-
guida, a assessoria da pasta anun-
ciou a demissão. É a 11ª mudança
em ministérios em pouco mais de
14 meses de governo.

Ao deixar o auditório do Minis-
tério da Saúde logo após após o
pronunciamento, sem dar entre-
vista, o ex-ministro foi questiona-
do se o motivo da saída era a insis-
tência do presidente Jair Bolsona-
ro em relação ao uso da cloroqui-
na como medicamento a ser ado-
tado logo no início dos sintomas da
covid-19, doença provocada pelo
coronavírus. Teich não respondeu.

Em sua fala, o ex-ministro agra-
deceu ao presidente Jair Bolsona-
ro pela oportunidade de ter co-
mandado o ministério e elogiou a
dedicação da equipe que trabalhou
com ele. �

Médico Nelson Teich deixou Ministério da Saúde
um dia antes de completar um mês no cargo

“A vida é feita de
escolhas”, diz Teich
em pronunciamento

Deputado quer
testes rápidos

para a população

Adriano quer
modificação nos

critérios de coletas

SAIBA MAIS

Uso político

Segundoo procurador geral
da República, Augusto Aras, a
divulgação da íntegra do
material o converteria em
arsenal de uso político, 
pré-eleitoral, de
instabilidade pública e de

proliferação de querelas e de
pretexto para investigações
genéricas sobre pessoas,
falas, opiniões e modos de
expressão totalmente
diversas do objeto das
investigações.



CARLA  LIMA
Editora de Política

O
governador Flávio Dino
(PCdoB) mostrou mais
uma vez que deverá au-
torizar a reabertura de

parte das atividades comerciais na
Ilha de São Luís a partir da quinta-
feira, dia 21. Nas duas últimas se-
manas, membros do primeiro esca-
lão do governo dialogaram com
empresários e sindicatos para acer-
tar medidas a serem cumpridas e
que garantam segurança ao cidadão
no uso dos serviços que serão rea-
bertos. No planejamento do go-
verno, o comércio será o primeiro
a reabrir e as escolas serão as últi-
mas a terem permissão para voltar
a funcionar.

Desde 18 de março, que o gover-
nador Flávio Dino vem editando
medidas que restringiram o fun-
cionamento de atividades comer-
ciais e também as escolares no es-
tado. Semanas depois, o gestor
empurrou para os prefeitos a deci-
são de manter as atividades funcio-
nando ou não nos municípios fora
da Ilha de São Luís.

A capital e as outras três cidades
da Ilha passaram por decisões que
apertaram mais ainda a necessidade
do isolamento social, já que a maio-
ria dos casos estava concentrada em
São Luís e São José de Ribamar e
havia casos crescentes em Raposa
e Paço do Lumiar.

Por causa da falta de leitos clíni-
cos e de UTI - que chegaram a ser
ocupados em 100% -, uma ação do
Ministério Público Estadual levou a
Justiça a determinar que o governo
decretasse o lockdown.

Mesmo sem dados oficiais,
membros do governo - como o se-
cretário de Saúde, Carlos Lula - já
usaram as redes sociais para indi-
car que o isolamento obrigatório
surtiu efeito na Ilha de São Luís, já
que nos últimos dias foi registrada
queda no número de casos confir-
mados da Covid-19.

A linha do tempo indica um ce-
nário quase perfeito para que as ati-
vidades sejam reabertas de “forma
gradativa”, como bem anunciou o
governador Flávio Dino em coletiva
de imprensa após a primeira se-
mana de lockdown.

Dino determinou que os seus se-
cretários Simplício Araújo (Indús-
tria e Comércio), Marcelo Tavares
(Casa Civil) e Chico Gonçalves (Di-
reitos Humanos) iniciassem diálogo
com empresários e a sociedade civil
organizada para planejar a reaber-
tura das atividades a partir do pró-
ximo dia 21.

As reuniões estão acontecendo e
representantes de empresas e tam-
bém de sindicatos já vem apresen-
tando medidas que poderão ser to-
madas para garantir a segurança do
cidadão e assim evitar a prolifera-
ção rápida do vírus.

O planejamento prevê para
quinta-feira, 21, a permissão para
que o comércio em São Luís seja
reaberto. Este comércio inclui lojas
de departamento, de roupas. Ou
seja, na prática, as lojas da Rua
Grande poderão reabrir as portas.
A questão dos shoppings é que
ainda vem sendo debatida. O mais
provável é que estes locais passem
mais um tempo sem atividades.

A indústria, o setor de serviços,
como restaurantes, e o hoteleiro
devem vir em seguida para terem
permissão para voltar a funcionar.

Na sequência, a última atividade

a voltar a funcionar será o ensino, va-
lendo tanto para escolas da rede pú-
blica quanto a privada. Por enquanto,
a previsão a mesma que está vigente
no decreto do governador antes do
Lockdown. Dino estabeleceu o fe-
chamento das escolas até dia 1º de
junho. Após esta data, as aulas deve-
rão ser retomadas.

Protocolos
O Estado entrou em contato com
representantes das empresas de
prestação de serviços, comércio e
também indústria. O presidente da
Federação das Indústrias do Estado
do Maranhão (Fiema), Edilson Bal-
dez, disse que a federação já está
concluindo um conjunto e suges-
tões a serem apresentadas ao go-
verno neste fim de semana.

Baldez defende que o governo
não edite regras rígidas para o fun-
cionamento das atividades. Se-
gundo ele, o ideal é que aja reco-
mendações a serem seguidas tanto
pelos empresários quanto pelos
usuários de serviços e também tra-
balhadores.

“Nós da federação estamos
dando sugestão para que o governo
estabeleça recomendações. Não re-

gras, mas recomendações a serem
seguidas. E digo isto porque nos
preocupa muito o pós-pandemia.
Temos um perfil econômico bem
diferente dos países da Europa ou
mesmo de estados brasileiros como
São Paulo. Então, sabemos que
temos que salvar vidas. Mas preci-
samos salvar as vidas que poderão
ser perdidas sem ser para o novo co-
ronavírus. Podemos perder vidas
por outras questões que envolve a
economia mesmo”, afirmou o pre-
sidente da Fiema.

Apesar de seguir a linha do go-
verno de não falar em prazos, o su-
perintende da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Maranhão (Fecomer-
cio), Max Medeiros, confirmou as
reuniões com o estado para definir
protocolos sobre as atividades de
menos riscos para voltar a funcionar.

“Estamos ainda dialogando com
o governo para traçar as estratégias
de protocolos de saúde. Somente
após a definição desses protocolos
de segurança sanitária é que serão
definitivas as atividades com menor
risco e os prazos necessários de
acordo com a capacidade do sis-
tema de saúde”, afirmou Medeiros.
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Arrecadação

• A taxa de desocupação do Maranhão, no 1º trimestre de 2020, foi de 16,1%,
registrando aumento de 4 pontos percentuais em relação ao trimestre ante-
rior (12,1%).

• A quantidade de pessoas desocupadas no Maranhão aumentou em cerca
de 100 mil indivíduos entre o 4° trimestre de 2019 e o 1° trimestre de 2020.

• O número de desalentados no estado ultrapassou 570 mil pessoas. E 51,6%
dos trabalhadores maranhenses não têm carteira assinada.

E MAIS

O
período de paralisação parcial das atividades comerciais e de
serviços no Maranhão não impactou em grandes proporções
a arrecadação do governo estadual. São cerca de 60 dias

desde os primeiros decretos que estabeleceram regas para o
distanciamento social e, logo, precisou paralisar parte das
atividades.

Este período completo vale somente para a Ilha de São Luís, já
que, após cerca de um mês, o governador Flávio Dino (PCdoB)
deixou a cargo dos prefeitos a definição sobre abertura ou não do
comércio no interior do estado.

Os números da arrecadação com o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),
por exemplo, quando
comparados os períodos de
março e abril de 2019 e 2020, a
queda não chega a R$ 25
milhões.

No total, a arrecadação com o
imposto em março deste ano foi
maior que o registrado no ano
passado. Este ano, de ICMS os
recursos chegaram a R$ 558,9
milhões e, ano passado, no mesmo período a arrecadação foi de
quase R$ 520 milhões. Claro que as medidas de restrição tiveram
início na segunda quinzena do mês de março.

Em abril, houve queda sim, mas não um valor exorbitante. Cerca
de R$ 24 milhões a menos comparando-se 2020 ao mesmo período
de 2019. Este ano, o arrecadado com ICMS foi de R$ 505,6 milhões
e, em 2019, de R$ 529,1 milhões.

O resumo dos números serve para que a gestão estadual não
utilize a questão da arrecadação como motivo chave para
reabertura das atividades. A pressão dos empresários parece ser o
motivo principal para a decisão de reabrir o que não é essencial.

A arrecadação no
Maranhão não
teve uma grande
queda devido à
Covid-19

Impostos
Em março deste ano, a arrecadação total de impostos, que além

de incluir o ICMS também tem o IPVA e outras receitas, chegou a R$
694 milhões.

No mesmo período, em 2019, a arrecadação foi menor: R$ 647,1
milhões. Os últimos dias de março com restrições este ano, não in-
fluenciaram tanto a arrecadação.

O mesmo não aconteceu em abril. De 2020, em comparação ao
ano passado, a arrecadação total foi cerca de R$ 80 milhões a menos.

Reabertura
Sobre a reabertura das atividades não essenciais, o provável é que

o governador Flávio Dino (PCdoB) vai permitir que o comércio vol-
te a abrir.

No planejamento ainda não ficou definida a reabertura dos shop-
pings. Durante o fim de semana, os diálogos do governo com em-
presários continuará.

Definida mesmo é a decisão de que as escolas serão as últimas ati-
vidades a voltar a funcionar. A previsão inicial é dia 1º de junho.

Pós-lockdown
Empresários e membros do governo estadual mantêm o mesmo

discurso de que “há conversas sobre reabertura das atividades, mas
não há prazos definidos”.

O que dizem os auxiliares de primeiro escalão de Dino não é igual
ao que publica o próprio governador.

Na sexta-feira, 15, Flávio Dino usou as redes sociais e publicou in-
formações sobre o lockdown, fim do rodízio e volta das atividades
consideradas essenciais a partir da segunda-feira, e ainda a edição
de um novo decreto.

Ação
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) vai acionar o Ministé-

rio Público para que o governo estadual passe a usar os testes rápi-
dos na população.

Segundo o parlamentar, o Ministério da Saúde enviou 51,6 mil dos
testes chamados PCR e 146,3 mil testes rápidos, ou seja, são 197 mil
testes disponibilizados.

“Temos uma rede de saúde disponível e os testes precisam ser rea-
lizados nessas unidades, pois não há testagem para as pessoas que
estão apresentando sintomas”, disse o deputado.

Explicações
O Ministério Público do Maranhão e o Ministério Público Fede-

ral, em conjunto, pediram explicação ao prefeito Assis Ramos sobre
reabertura do comércio em Imperatriz.

Os órgãos pedem comprovação, até o meio-dia do sábado, 16, dos
fundamentos médicos que estão servindo como base para que se
realize a possível flexibilização das regras de distanciamento e isola-
mento social.

O ofício foi motivado por informações que circulam nas redes so-
ciais, inclusive a do próprio prefeito Assis Ramos, de que existe a in-
tenção de flexibilização do distanciamento social.

Vaquinha virtual
Os pré-candidatos às eleições deste ano já podem arrecadar re-

cursos para campanha. Pelo calendário eleitoral, já está liberada a
chamada vaquinha virtual.

Por enquanto, ainda não há registro de qualquer dos pré-candi-
datos a prefeito de São Luís que já tenha iniciada a arrecadação.

Os políticos estão com receio de falar de eleições em meio à pan-
demia. Mas a partir do próximo mês, eles precisarão, já que vai se
aproximar a data das convenções partidárias.

DE OLHO

R$ 505,6 milhões
É O VALOR DE ICMS arrecadado pelo governo estadual
em abril deste ano.

Governo planeja reabrir
primeiro o comércio 
na Ilha a partir do dia 21
Planejamento está sendo feito com sugestões de empresários e sociedade
civil organizada para criar protocolos para volta de atividades de menos risco

Governador Flávio Dino usou as redes sociais para falar de decreto a ser editado no próximo dia 20

Arrecadação com ICMS teve leve
queda no MA devido a Covid-19
Comparando os meses de março e abril e ainda os 15 primeiros dias do mês de maio de 2020 e 2019,
impacto financeiro na arrecadação de imposto não foi expressivo; maior queda ocorreu em abril

Pelos dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) divulgados em no-
vembro do ano passado, o setor
terciário que inclui serviços e
comércio é o responsável por
73,5% do Produto Interno
Bruto (PIB) no Maranhão. So-
mente o comércio, que será o
primeiro a retomar as ativida-
des, representa 20% do PIB ma-
ranhense.

O setor secundário participa,
ainda segundo os últimos
dados do IBGE, com 17,% na
formação do PIB estadual. O
setor primário, que participa na
formação do PIB de 2017 com
9,5%.

Com o comércio e serviços
paralisados, a ideia é de que o
impacto nas finanças do go-
verno do estado foi expressivo.
No entanto, pelos dados da Se-
cretaria Estadual da Fazenda

(Sefaz) mostra que em compa-
ração ao ano passado, nos
meses de março, abril e parte
de maio, a queda da arrecada-
ção com o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) não foi grande.

Em março, quando teve iní-
cio as medidas de fechamento
de atividades não essenciais, o
total arrecadado em ICMS este
ano foi de pouco mais de R$
558,9 milhões. No mesmo pe-
ríodo em 2019, a arrecadação

total com o ICMS foi menor que
a de 2020: R$ 519,2 milhões.

Vale considerar que março
não foi um mês em que todos
os dias foram de medidas res-
tritivas e atividades.

Caiu
Mas mesmo assim, ao analisar
o mês de abril comparando
2019 e 2020, a arrecadação com
ICMS foi cerca de R$ 24 mi-
lhões a menos. Ou seja, ano
passado, o estado arrecadou
com o imposto pouco mais de
R$529,1 milhões. Este ano, em
abril, a arrecadação com o im-
posto foi de R$ 505,6 milhões.

Mesmo em maio, a queda na
arrecadação não foi expressiva.
Até o último dia 15, a arreca-
dação com ICMS foi de R$ 22,3
milhões. O mesmo período em
2019, o acumulado foi de R$
24,8 milhões.�

MAIS

Se for usado a arrecadação
com ICMS, IPVA e outros re-
cursos além do fundo de
combate à pobreza (Fuma-
cop), o total de março de
2020 é maior que o registro
no mesmo mês em 2019.
Este ano, o total de recursos
com impostos foi pouco mais
de R$ 694 milhões. Ano pas-

sado, os valores chegaram a
R$ 647,1 milhões. 
Em abril em comparação
dos dois anos, houve
queda: em 2020, o total ar-
recadado foi de R$ 582,4
milhões e, em 2019, 665,1
milhões. A queda – muito
pelo IPVA – foi de cerca de
R$ 82,7 milhões.

Arrecadação no Maranhão
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cidade@mirante.com.br
São Luís, 16 e 17 de maio de 2020.  Sábado e Domingo

Famílias que não receberam
auxílio emergencial são
contempladas com 
cestas básicas

Em CIDADES 7

E
stratégias para conter o
avanço do novo coronaví-
rus estão sendo feitas nas

esferas federal, estadual e muni-
cipal. No Maranhão, a Medida Pro-
visória nº 313, de 8 de maio, ins-
taurou o lockdown ou bloqueio
total na Região Metropolitana de
São Luís, para restringir a circu-
lação de veículos e de pessoas nas
ruas. Porém, alguns municípios do
interior do estado também estão
agindo no sentido de desacelerar
a curva de contágio da Covid-19.
Uma dessas ações é o fechamento
dos acessos às cidades, como está
acontecendo em Capinzal do
Norte e Nina Rodrigues. Barreiras
sanitárias e de contenção também
estão sendo utilizadas.

Em Capinzal do Norte, obstá-
culos foram colocados na entrada
da cidade, para reduzir o tráfego
de veículos nesse período de pan-
demia. A mesma situação ocorreu,
até pouco tempo, no município de
Timon, cuja Prefeitura determi-
nou o fechamento da Ponte João
Luís Ferreira, conhecida, popu-
larmente, como “Ponte Metálica”,
no dia 21 de março, por tempo in-
determinado. A medida faz parte
das ações para conter a dissemi-
nação do novo coronavírus.

A interdição aconteceu no sen-
tido Teresina, no Piauí, para
Timon, no Maranhão. A previsão
era que perdurasse até a valida-
ção dos decretos do governo
piauiense. Este determinou es-
tado de calamidade pública, o
que levou ao controle do fluxo de
pessoas pela Vigilância Sanitária.
Atualmente, barreiras de fiscali-
zação estão sendo montadas no
local, como forma de abordar os
veículos.

Agentes de trânsito, guardas
municipais e policiais militares
estão atuando nessa fiscalização,
que também está ocorrendo nas
pontes da Amizade e Ponte Nova,
no limite entre Piauí e Maranhão.
Outra medida são as barreiras sa-
nitárias, que são mecanismos le-
gais utilizados por autoridades go-
vernamentais de um país ou
região para impedir ou restringir
a circulação de organismos vivos,
parte deles ou seus derivados.

O objetivo é evitar ou prevenir
riscos de contaminação e disse-
minação de pragas e doenças ou
a introdução de espécies que pos-
sam ameaçar a saúde de seres hu-
manos, animas e vegetais que
vivam nestes locais. Ou, ainda,
comprometer o equilíbrio ecoló-
gico da região.

Nina Rodrigues
Na cidade de Nina Rodrigues,
também houve fechamento de
toda a área territorial do municí-
pio, para entrada e saída de pes-
soas, incluindo familiares dos mo-
radores. A medida seria encerrada
nesta sexta-feira, 15, segundo o
decreto da Prefeitura. As exceções
da medida eram profissionais em
deslocamento para trabalho, com-
pra de alimentos e máscaras que
não possam ser encontrados no
município e motivos familiares
para assistência a pessoas do
grupo de risco que estão em ou-
tras cidades.

Apesar das exceções ao fecha-
mento, os deslocamentos só pode-
riam ocorrer com o uso de másca-
ras de proteção e uma autorização.
O documento deverá ser entregue
nas barreiras sanitárias instaladas
na entrada da cidade.

Protesto em Imperatriz
O fechamento de acessos já foi
motivo de revolta no interior ma-
ranhense. Uma das situações
aconteceu na cidade de Impera-
triz, no sudoeste do estado. Lá, um
grupo foi impedido pela Polícia
Militar de entrar no município
porque era oriundo de São Paulo,
o que gerou revolta. Nas proximi-
dades do posto do 3º Batalhão de

feituras são as barreiras sanitárias,
que ocorrem dentro do contexto
de isolamento social, com a parti-
cipação de profissionais da saúde,
como médicos e enfermeiros. Por
meio dessa estratégia de conten-
ção, os condutores são orientados
sobre as formas de prevenção e
contaminação pela Covid-19. Em
algumas situações, motoristas ten-
taram furar essas barreiras, como
aconteceu em Imperatriz.

Em Tuntum, município locali-
zado nas proximidades de Presi-
dente Dutra, o procedimento está
sendo realizado na entrada do po-
voado Arara, na zona rural. Uma
ambulância fica posicionada em
um ponto estratégico, para que a
equipe de profissionais treinados
possa parar os condutores. Utili-
zando avental descartável, luvas
não cirúrgicas e máscaras de pro-
teção, eles abordam os motoristas
e os informam sobre como se pre-
venir corretamente contra o novo
coronavírus.

Dentre as medidas repassadas
aos condutores, foram citadas as
seguintes: lavar com frequência as
mãos até a altura dos punhos, com
água e sabão, ou então com álcool
em gel 70%; ao tossir ou espirrar,
cobrir o nariz e boca com lenço ou
com o braço, e não com as mãos;
evitar tocar olhos, nariz e boca
com as mãos não lavadas e man-
ter uma distância mínima de cerca
de 2 metros de qualquer pessoa
tossindo ou espirrando. Além de
evitar abraços, apertos de mão e
beijos, adotando um comporta-
mento amigável sem contato fí-
sico, mas sempre com um sorriso.

Abordagens
Os profissionais também fazem
outros procedimentos com os
abordados nas barreiras sanitárias,
como medição da temperatura
corporal e pressão arterial. Em
caso de detecção de febre, quando
a temperatura do organismo é ele-
vada para além de 37,8º, o condu-
tor é orientado para se deslocar até
a unidade de saúde mais próxima,
tendo em vista que este é um dos
sintomas da Covid-19. De acordo
com a Secretaria de Saúde de Tun-
tum, as barreiras serão montadas
por tempo indeterminado, como
medida de controle da entrada de
pessoas na cidade.

Em Rosário, também estão
sendo realizadas barreiras sanitá-
rias, com o apoio da Vigilância Sa-
nitária, na entrada da cidade. As
equipes fazem a aferição da tem-
peratura corporal de todas as pes-
soas que chegam ao município. Os
condutores são orientados sobre
os cuidados de higiene e a impor-
tância de respeitar o isolamento so-
cial, que ocorre quando um grupo
ou um indivíduo, seja de forma in-
voluntária ou voluntária, afasta-se,
evita o contato ou a interação, ou é
privado pelos demais de ter con-
tato ou de manter relações.

Está sendo informado aos mo-
toristas que uma das formas de
combater a disseminação da
Covid-19 é a permanência da pes-
soa nas residências, apenas saindo
para o trabalho ou para a realiza-
ção de tarefas vinculadas à sobre-
vivência, como alimentação e con-
sultas médicas. 

Na cidade de São Benedito do
Rio Preto, recentemente, foi co-
locada uma barreira sanitária com
o mesmo propósito: informar a
população sobre o novo corona-
vírus. Lá, participaram, além de
médicos e enfermeiros, policiais
militares e guardas municipais.

Foram parados não apenas
carros e motocicletas, como,
também, ônibus e caminhões.
Os profissionais de saúde levan-
taram uma tenda, onde as pes-
soas receberam as orientações,
como higienizar com frequência
o celular e os brinquedos das
crianças, manter os ambientes
limpos e bem ventilados e evitar
circulação desnecessária nas
ruas,  igrejas, parques e outros
espaços públicos.�

Polícia Militar (BPM), militares for-
maram uma barreira, para con-
ter a entrada de várias pessoas e
veículos, devido à pandemia do
novo coronavírus.

De acordo com informações do
grupo, todos vieram de São Paulo,
epicentro da pandemia no Brasil.

A maioria dos que tiveram o
acesso ao Maranhão bloqueado
pela PM são da Baixada Mara-
nhense, de cidades como Santa
Helena, Pinheiro e São Bento.
Aquelas pessoas disseram que
chegaram ao estado após três dias
de viagem pelas estradas. No meio

da multidão, havia crianças e mu-
lheres carregando bebês.

Um motorista de um ônibus in-
terestadual reclamou que o seu
transporte estava com 48 passa-
geiros, mas não pôde adentrar no
estado por causa da barreira po-
licial. O grupo denunciou que os

militares ameaçaram lançar spray
de pimenta e, como uma forma
de intimidação, apontaram as
armas de fogo.

Tuntum e Rosário
Além do fechamento dos acessos,
outra medida tomada pelas pre-

Em Timon, a Ponte Metálica chegou a ser fechada no dia 21 de março, no
acesso ao estado do Piauí; barreiras sanitárias estão espalhadas em municípios

Municípios fecham
acessos para conter
avanço da Covid-19

NELSON MELO
Da equipe de  O Estado

CONDUTORES 
são examinados
na passagem da

barreira sanitária
em ponte entre

Timon e Teresina

BARREIRA
sanitária instalada
no acesso a Timon
e o bloqueio em

Capinzal do Norte
no combate à

Covid-19
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A violência sexual contra a criança pode ocorrer de forma física, com ou sem violência, ou sem contato físico e é importante ficar atento aos  sinais

BÁRBARA LAURIA
Da equipe de O Estado

Próximo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e
Adolescentes, conselheiros tutelares percebem aumento de denúncias

SAIBA MAIS

A violência sexual, devido a sua complexidade,
divide-se em: Abuso sexual intrafamiliar e
extrafamiliar e Exploração sexual e comercial
de crianças e adolescentes.

Abuso sexual intrafamiliar: Define-se pelo uso
da sexualidade da criança e/ou do adolescente,
por pessoas com vínculos de parentesco.

Abuso extrafamiliar: Quando os abusadores
não têm vínculos familiares.

A Exploração sexual e comercial de crianças e
adolescentes define-se pela exploração da
sexualidade de crianças e adolescentes e está
ligada ao comércio com fins de lucro por
aliciadores, agentes, clientes, os quais estão
inseridos num sistema de exploração. A
exploração sexual e comercial de crianças e
adolescentes, está dividida em quatro
contextos:
1) Exploração sexual no contexto de
prostituição - ação na qual
crianças/adolescentes podem ser levadas ao
ato da prostituição pelos próprios pais ou
tornam-se vítimas do aliciamento de outros
adultos, sendo apresentadas ao mercado da

prostituição com a promessa de melhores
condições de vida. No entanto, não cabe
denominar criança e adolescente como
“prostitutas”, pois estão inseridas num contexto
de prostituição, sendo exploradas como objeto
sexual por pessoas que formam uma rede de
aliciadores.
2) Tráfico para fins de exploração sexual - é
forma de exploração voltada para o tráfico de
crianças e adolescentes e envolve atividade de
aliciamento, rapto, intercâmbio e transferência
em território nacional ou outro país, com a
finalidade comercial ligada à prostituição,
turismo, pornografia, trabalho escravo e tráfico
humano.
3) Exploração sexual no contexto de turismo -
acontece quando crianças/adolescentes são
assediados por turistas estrangeiros ou não.
Geralmente há envolvimento, cumplicidade ou
omissão de estabelecimentos comerciais que
tendem a se beneficiar de alguma forma com
este tipo de exploração.
4) Pornografia infantojuvenil - exposição de
órgãos sexuais de crianças/adolescentes ou
ainda a realização de atividades sexuais
explicitas reais ou simuladas em imagem ou
vídeo.

DENUNCIE

Para denunciar casos de abuso infantil você pode entrar em
contato com Disk 100 ou com um Conselho Tutelar sem a
necessidade de se identificar.

EM SÃO LUÍS

Em 2019, em São Luís, foi
registrado um total 118 casos
de violência sexual contra
crianças e adolescentes, apenas
por Conselhos Tutelares. 

Itaqui Bacanga: 4 - de 12 a 16
anos, de julho de 2019 até os
primeiros meses de 2020
Vila Luizão: 14 - de 2 a 17 anos,
de março de 2019 a fevereiro
de 2020
Cohab/Cohatrac: 3 - de 10 a 13
anos, de agosto de 2019 a maio
de 2020
São Francisco/Cohama: 11 - de
3 a 17 anos, de julho de 2019 a
abril de 2020
Rural: 21 - de 9 meses a 15
anos, de julho de 2019 a abril
de 2020
Anil/Bequimão: 7 - de 1 ano e 8
meses a 16 anos, de julho de
2019 a abril de 2020
São Raimundo: 14 -  de julho
de 2019 a abril de 2020
Cidade Operária: 8 - de 12 a 16
anos em julgo de 2019 a abril
de 2020
Coroadinho: 6 até 11 anos - de
julho de 2019 a abril de 2020
Centro: 30 - de 1 ano a 17
anos, de junho de 2019 a
março de 2020

Casos de abuso
infantil podem
aumentar durante 
o isolamento social
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M
aio Laranja é o nome
dado ao mês de
combate ao abuso e
exploração sexual de

crianças e adolescentes, devido
ao dia 18 de maio, considerado
o dia nacional desta luta. Data es-
colhida após o bárbaro caso da
menina Araceli, de 8 anos, que so-
freu abusos sexuais e foi assassi-
nada nesse mesmo dia em maio
de 1973, em São Paulo. O autor do
crime nunca foi punido. Desde
então a data - e o mês inteiro - é
marcado pela mobilização con-
tra violência sexual.

Apesar do Brasil estar em dé-
cimo primeiro lugar no ranking
mundial de casos de infantil e
possuir leis rígidas, como o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente
(ECA), é fundamental atenção
para as crianças, principalmente
neste momento de isolamento
social, tendo em vista que, se-
gundo uma pesquisa realizada
pelo Disk 100, a maioria dos
casos de abuso sexual acontece
na própria casa da vítima. 

“Com essa pandemia todo
mundo está em casa, então pode
ser que esses números do Disk
100 e conselhos tutelares vão
dizer que houve um aumento no
número de crianças que sofreram
abuso. Este ano, alguns conselhos
tutelares já atenderam casos re-
lacionados a isso. Mas, nesses
dois últimos dois meses, percebi
um aumento da procura. Muitas
pessoas têm procurado os conse-
lhos tutelares de São Luís para de-
nunciar casos de violência sexual
contra a criança e o adolescente”,
explicou Marcos Japi, presidente
do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA).

Violência extrema
A violência sexual contra a
criança é considerada um crime
de violência extrema, pois deixa
sequelas de grandes magnitudes
que podem acompanhar até a
vida adulta e destruir todo um
projeto de vida. Para combater
este ato de tremenda violência,
é de suma importância a denún-
cia para as autoridades e o con-
selho tutelar. Essas autoridades
vão, além de aplicar a lei para pro-
teger essa criança ou adolescente,

fazer o acompanhamento du-
rante toda recuperação e supera-
ção daquele trauma. 

“Como conselheiros tutelares,
temos importante papel no en-
frentamento dos casos de vio-
lência, abuso e exploração sexual
de crianças e adolescentes. Ao
atendermos os casos, precisamos
aplicar as medidas protetivas,
após o colegiado que precisamos
ter, e encaminhar a criança e o
responsável a DPC, para regis-
trarmos o abuso e fazer os exa-
mes, além de encaminhar o
Creas, que é para devidas provi-
dências psicológicas e sociais,
para que a vítima não tenha
grandes problemas futuramente.
Não basta apenas aplicar as me-
didas, é necessário o acompa-
nhar o desenvolvimento e a evo-
lução de superação de cada
criança e adolescente que foram
abusadas”, frisou Rodrigo Santos,
conselheiro tutelar. 

Segundo Marcos Japi, a vio-
lência sexual contra a criança

pode ocorrer de forma física,
com ou sem violência, ou sem
contato físico, por meio de ex-
posição de partes do corpo, his-
tórias que o abusador conta, ou
até mesmo o abusador forçando
o ato daquela criança ou adoles-
cente com um terceiro. 

Por muitas vezes ser uma vio-
lência velada, é crucial estar
atento para sinais que a criança
pode apresentar. Alguns deles são:
distúrbio de sono, baixa autoes-
tima, falta de apetite, ansiedade,
agressividade, depressão, isola-
mento social fora do comum, a di-
ficuldade na aprendizagem e con-
centração, fuga ou relutância em
voltar para casa, desenvolvimento
sexual inapropriado para a sua
idade, infecções sexualmente
transmissíveis, medo de adulto,
outros tipos de medos constantes,
fantasias excessivas, pesadelos,
desenvolver a promiscuidade, di-
ficuldade de andar e dor ou in-
chaço na área genital ou anal da
criança ou adolescente.�

1515
ATOS  
de violência contra
crianças e adolescentes
foram registrados pela
Delegacia de Proteção à
Criança e Adolescente
(DPCA) em janeiro deste
ano

77
ATOS  
de violência contra crianças
e adolescentes foram
registrados pela  DPCA em
fevereiro deste ano

1313
ATOS  
de violência contra crianças
e adolescentes foram
registrados pela  DPCA em
março deste ano

77
ATOS  
de violência contra crianças
e adolescentes foram
registrados pela  Delegacia
de Proteção à Criança e
Adolescente ( DPCA) em
abril deste ano
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Mundo

Europa tem 2 mortes 
por síndrome ligada à 
Covid-19 em crianças

ROMA

A Itália registrou 242 novas mor-
tes causadas pela epidemia de
Covid-19 nesta sexta-feira,
menos do que as 262 do dia an-
terior, disse a Agência de Prote-
ção Civil, e o número diário de
casos diminuiu dos 992 de
quinta-feira para 789.

O total de mortes desde que o
surto veio à tona em 21 de feve-
reiro está em 31.610, disse a agên-
cia, o terceiro maior do mundo, só
atrás daqueles dos Estados Uni-

dos e do Reino Unido.
A quantidade de casos confir-

mados chega a 223.885, a quinta
maior do globo, vindo depois de
EUA, Espanha, Reino Unido e
Rússia.

As pessoas registradas atual-
mente como portadoras da
doença caíram das 76.440 no dia
anterior para 72.070.

Havia 808 pessoas em trata-
mento intensivo nesta sexta-feira,
menos do que as 855 de quinta-
feira, o que mantém um declínio
prolongado. �

Itália vê redução de
morte e casos novos
de coronavírus
O total de mortes na Itália desde que o surto
veio à tona, em 21 de fevereiro, está em 31.610

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) disse em uma avaliação de
risco que duas crianças sucumbiram à moléstia, uma no Reino Unido e outra na França

ESTOCOLMO

Uma nova síndrome inflamató-
ria potencialmente fatal associa-
da à Covid-19 afetou 230 crianças
na Europa e já matou duas neste
ano, disse um organismo de saú-
de regional na sexta-feira, e mé-
dicos de todo o mundo foram
orientados a ficar em alerta.

Sediado na Suíça, o Centro
Europeu de Prevenção e Con-
trole de Doenças (ECDC) disse
em uma avaliação de risco que
duas crianças sucumbiram à
moléstia, uma no Reino Unido e
uma na França.

Até agora, o novo coronavírus
vitimou especialmente os idosos
e as pessoas com problemas de
saúde crônicos, mas relatos so-
bre a síndrome em crianças pro-
vocou o temor de que ela repre-
sente um risco maior do que se
imaginava aos jovens.

Em um briefing em Genebra,
a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) exortou os clínicos a
ficarem em alerta para a síndro-
me rara, mas alertou que os la-
ços com a Covid-19 ainda não
estão claros.

A doença, conhecida como
síndrome multissistêmica infla-
matória pediátrica (Pims), com-
partilha sintomas com o choque
tóxico e a síndrome de Kawasa-
ki, como febre, irritação cutânea,

glândulas inchadas e, em casos
graves, miocardite.

“Peço a todos os clínicos do
mundo que trabalhem com suas
autoridades nacionais e com a
OMS para ficarem em alerta e en-

tenderem melhor esta síndrome
em crianças”, disse o diretor-ge-
ral da OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.�

Desaparecimento de
italiano em Carolina
ainda é um mistério
Caso está sendo investigado pela polícia e a suspeita é de que Andrea
Carniel teria sido assassinado; amigos incentivam investigações no MA

Reuters/Baz Ratner

A
inda é um mistério o ca-
so do italiano Andrea Car-
niel, desaparecido no dia
5 de março deste ano, no

município de Carolina (MA), onde
morava. A Polícia Civil investiga a
suposta prática de crime de homi-
cídio qualificado. Segundo infor-
mações da família do desaparecido
e conforme divulgado na impren-
sa, L.S.T, teria comprado uma resi-
dência das mãos de Andrea Carniel,
mas não teria terminado de efetuar
o pagamento. A situação foi agrava-
da pela incorporação de testemu-
nhas ao caso e devido à identifica-
ção de uma arma, que pertenceria
a L.S.T.

Em 27 de abril, numa operação
da Polícia Civil de Carolina, co-
mandada pelo delegado Henrique
Tanaka Gonçalves, em parceria com
a Polícia Militar, foram cumpridos
mandados de prisão temporária em
desfavor de J. R. F. e J. C. S. S, os quais
são investigados pela prática do cri-
me de homicídio qualificado.

Além disso, foram cumpridos
dois mandados de busca e apreen-
são, em que foram apreendidos um
revólver calibre 32, oito munições
calibre 32, uma espingarda calibre
22 e 45 munições calibre 22. A in-
vestigação segue com o intuito de
encontrar o corpo.

Conforme informações de um
grupo de amigos de Andrea Car-
niel, em email enviado a O Esta-
do, o desaparecido era conhecido
pelo epíteto de “o italiano” e mo-
rou por muitos anos em Carolina,
antes de começar a viajar pelo

Brasil, há dois anos.

Investigação
O caso, de acordo com o email, es-
tava seguindo apenas como “um
desaparecimento de um estrangei-
ro”, mas logo se transformaria em
uma investigação de suposto as-
sassinato, "algo de que a família da
vítima tem certeza".

Ainda segundo a correspondên-
cia eletrônica, o investigado seria
um veterinário de Carolina, para
quem Andrea havia vendido uma
casa, há 18 meses. O investigado,
sendo assim, ainda teria uma dívi-
da em dinheiro com Andrea Carniel,
que havia retornado à cidade de Ca-

rolina para recuperar o débito.
Graças às investigações da Policia

Civil de Carolina, surgiram novas tes-
temunhas importantes, que levaram
o juiz à decisão de prolongar a deten-
ção do suspeito por mais 30 dias, tam-
bém respaldado pelo relatório que
identificou uma pistola com L.S.T. em
circunstâncias duvidosas, três sema-
nas antes do desaparecimento de An-
drea. A notícia foi divulgada no site do
Jusbrasil, em 16 de abril.

“A família Carniel, da Itália, e to-
dos que o conheciam, com o apoio
do Ministério das Relações Exte-
riores da Itália, a Embaixada da Itá-
lia no Brasil, o Consulado Italiano
de Recife e a advogada ítalo-brasi-

leira Gianluca Maria Bella e sua
equipe, especialista em Direito In-
ternacional, continuam deposi-
tando total confiança no trabalho
da polícia e dos investigadores de
Carolina, para que a verdade pos-
sa vir à tona o mais rápido possí-
vel”, diz o email.

De acordo com o grupo de ami-
gos, Andrea Carniel, “cuja única
culpa parece ter sido confiar na
pessoa errada”, decidiu fazer do
Brasil sua casa, onde morava nos
últimos 12 anos. “Seu único dese-
jo era continuar viajando pelo Bra-
sil para conhecer melhor o país e
seu povo, que ele tanto amava”,
afirmam em email.�

O italiano Andrea Carniel, desaparecido no dia 5 de março deste ano, em Carolina (MA), onde morava

Número de novos casos caiu de 992 para 789 em 24 horas

Síndrome em crianças provocou o temor de que ela represente um risco maior ainda em jovens
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Seis assassinatos
no mês de maio na
Grande São Luís
Preocupam os casos decorrentes de rivalidade
entre facções, como na Camboa/Liberdade

Uma das seis vítimas de assassinatos ocorridos na Grande São Luís 

Dados da Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão (SSP/MA)
mostram que, em maio, já foram re-
gistrados, na Região Metropolitana
de São Luís, seis homicídios dolosos,
definidos como sendo aquele em que
o agente quer o resultado morte ou
assume o risco de produzi-lo. Até o
momento, não aconteceram latrocí-
nios, roubos que culminam em óbi-
to da vítima, neste mês. A grande
preocupação são os casos decorren-
tes de rivalidade entre facções crimi-
nosas, como está ocorrendo na re-
gião da Camboa/Liberdade.

Conforme o portal da SSP/MA,
com base em dados do Instituto
Médico Legal (IML) e da Superin-
tendência de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (SHPP), o primeiro as-
sassinato aconteceu no dia 4, por
volta das 14h45, na Cidade Olímpi-
ca, em São Luís. Lá, mataram Dey-
son Abreu Silva, que tinha 24 anos.
Ele foi assassinado com disparos de
arma de fogo, em circunstâncias
ainda investigadas pela Polícia Ci-
vil, segundo o Centro Integrado de
Operações de Segurança (Ciops).

No dia 7, por volta das 20h30, Val-
deilson dos Anjos Neves, 40, foi as-
sassinado no Gapara, na região Ita-
qui-Bacanga. No dia seguinte, hou-
ve um homicídio na Cidade Operá-
ria, onde mataram Paulo Roberto
Moreira Pereira, 34, perto das 20h. Em
9/05, desconhecidos executaram a
tiros Marcos Roberto Lopes Pereira,
31. Esse crime aconteceu na Vila São
Sebastião, no Polo Coroadinho.

Violência na Camboa
Maio está sendo marcado pela re-
tomada dos confrontos entre fac-
ções criminosas na área da Cam-
boa/Liberdade. Recentemente, em
menos de 48 horas, duas pessoas
foram mortas ali em decorrência
desses conflitos. No sábado, 9, exe-
cutaram Carlos Augusto Reis Máxi-
mo Filho. De acordo com o Ciops,
“Gugu Branco”, como era conheci-
do, foi baleado por volta das 9h,
quando passou um carro, de mo-
delo desconhecido, que estava ocu-
pado por três homens.�

Íntegra em o estadoma.com/484178

Íntegra em o estadoma.com/484198
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Casamentos no MA
podem ser realizados
por videoconferência 
Norma publicada dia 14 permite celebrações por Google HangoutsMeet,
WhatsApp ou videoconferências e visa diminuir impactos da Covid-19

C
asamentos no estado do
Maranhão agora podem
ser realizados por video-
conferência. A novidade

passou a ser regulamentada pelo
Provimento nº 23/2020 da Corre-
gedoria Geral de Justiça (CGJ/MA)
publicado na quinta-feira, 14,
com intuito de dar continuidade
às celebrações de matrimônios,
mesmo durante a pandemia de
coronavírus.

A norma prevê que os atos de-
verão ocorrer por meio dos aplica-
tivos Google HangoutsMeet, What-
sApp ou o sistema de
videoconferências disponível no
site do Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão (TJ/MA). No encontro vir-
tual, os noivos deverão estar online
com duas testemunhas, o oficial de
registro e o magistrado ou o juiz de
paz para, assim, o ato ser oficiali-
zado com os mesmos passos que o
casamento realizado no cartório.

Para o presidente da Associação
dos Registradores de Pessoas Na-
turais do Estado do Maranhão
(Arpen/MA), Devanir Garcia, o Pro-
vimento proporciona um avanço
importante para o Registro Civil.

"Nesse momento, em que é
preciso muito cuidado com a
saúde de todos, a possibilidade de
celebrar casamentos à distância
vai garantir que os Cartórios de Re-
gistro Civil possam seguir cum-
prindo sua função de atender à po-
pulação em consonância às novas
tendências tecnológicas e de se-
gurança", afirmou.

Se o encontro ocorrer por meio
de Google HangoutsMeet, a video-
conferência será gravada e arqui-
vada pelo cartorário, para certifi-
cação do processo. Se realizada por
WhatsApp, a chamada de vídeo

não será gravada, mas o Oficial de
registros coletará prints para certi-
ficação do ato. Já os casamentos
realizados pelo ambiente virtual do
TJ/MA serão gravados e arquiva-
dos por 15 dias no sistema.

Assinatura
A celebração, por qualquer que

seja o meio escolhido para ser rea-
lizada, terá seu registro feito com
a assinatura no ato pelos presen-
tes fisicamente, o que viabiliza, de
imediato, a eficácia do casamento,
com o magistrado ou juiz de paz
tendo um prazo de 30 dias para as-
sinar o livro pós o anúncio de con-
trole sobre a pandemia do Covid-
19 no Estado do Maranhão. O
Provimento ainda informa que
apenas poderá ser realizado um
casamento por vez, excluindo a
possibilidade de casamentos co-
letivos, devendo permanecer no
local da celebração apenas os noi-
vos, as duas testemunhas e o Ofi-
cial de Registro Civil, que ficará, no
mínimo, a dois metros de distân-
cia dos demais presentes.

O Provimento tem eficácia en-
quanto perdurar o Estado de Pan-

demia declarado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), e vale
para casamentos heterossexuais e
homossexuais. Assim, casais de
todo o estado poderão oficializar
seus relacionamentos utilizando a
tecnologia para firmar suas uniões
mesmo em tempo de pandemia.

Sobre a Arpen/MA
Fundada em fevereiro de 2014, a
Associação dos Registradores de
Pessoas Naturais do Estado do Ma-
ranhão (ARPEN-MA) representa os
titulares cartórios de Registro Civil,
que atendem a população nos mu-
nicípios do Estado do Maranhão. É
no Registro Civil que são realizados
os principais atos da vida civil de
uma pessoa, a exemplo do registro
de nascimento, casamento, eman-
cipação e óbito.  �

Divulgação

Por determinação da prefeita em
exercício de Paço do Lumiar, Paula
Azevedo, o município está reali-
zando o trabalho de desinfecção e
sanitização de todos os espaços pú-
blicos. A medida preventiva está
sendo reforçada pela prefeitura
para auxiliar no combate à pande-
mia da Covid-19, provocada pelo
novo coronavírus.

Estão sendo desinfectadas cerca
de 30 quilômetros de ruas e aveni-
das por semana. Além disso, a sani-
tização dos prédios públicos está
sendo realizada diariamente e vai
atingir mais de 19.000 m2. Todos os
serviços serão realizados pelo prazo
de 90 dias e obedecem rigorosa-
mente os critérios técnicos.

Já foram higienizadas várias ruas
e avenidas, além de Unidades Bási-
cas de Saúde, feiras e outros prédios
públicos. Entrada de agência ban-
cárias e supermercados também já
receberam os serviços.

Ao todo, 10 agentes de sanitiza-
ção atuam na limpeza. Os servido-
res trabalham equipados com ma-
cacão, botas e luvas de borracha,
óculos de proteção e respiradores.
Pulverizadores e um caminhão pipa
auxiliam os agentes. 

“Cada pessoa também deve fazer
a sua parte, lavando as mãos e
usando álcool em gel. Todo esse cui-
dado é para proteger a população
contra o coronavírus. Estamos fa-

zendo tudo que é possível para que
a cidade vença a luta contra a doença
e continuamos a pedir a população
para que fique em casa”, ressalta o
Prefeita Paula.

A aposentada Luzia da Paixão,
moradora do Maiobão, aprovou a
iniciativa da prefeitura em realizar
a sanitização dos espaços públicos.

“Eu gostei demais, principal-
mente porque a gente fica mais pro-
tegida. Quanto mais limpo, melhor.
A Prefeitura tá de parabéns por mais
essa ação no combate ao coronaví-
rus”, disse Luzia.

A feirante Patrícia Lopes disse que
se sente agora muito mais segura, sa-

bendo que seu ambiente de traba-
lho está passando por esta higieni-
zação. “Essa ação é de grande im-
portância tanto para nós, que
estamos nos expondo pois não po-
demos parar de trabalhar, quanto
para os consumidores", reitera a tra-
balhadora.

Mesmo produto usado na China
Um dos produtos utilizados na lim-
peza das vias tem como base o quar-
tenário de amônia da 5ª geração,
mesma tecnologia empregada pelos
chineses no combate ao Covid-19. O
produto age como uma película que
mata os micro-organismos que estão

no local (vírus, bactérias, fungos e
ácaros) e forma uma camada prote-
tora que mantém a superfície de-
sinfetada.

Atuante, a prefeita Paula Azevedo
tem acompanhado de perto os tra-
balhos. 

“Estamos com esse trabalho de
sanitização aqui em todos os espa-
ços públicos do nosso município. É
importante ressaltar que essa ação
já foi desenvolvida em países e cida-
des que enfrentaram, com sucesso,
a epidemia do coronavírus. Essa me-
dida vai auxiliar para impedir a pro-
pagação do vírus aqui em Paço do
Lumiar”, finalizou Paula. �

Paço do Lumiar: técnica
chinesa para desinfecção
Método adotado pela Prefeitura para higienizar vias e demais logradouros públicos do município é uma
medida de prevenção à Covid-19; semanalmente, são sanitizados 30 quilômetros de ruas e avenidas   
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Maranhão segue tendência de outros estados ao liberar celebrações de casamentos por videoconferência 

Agentes de sanitização higienizam calçada no Maiobão para reduzir risco de contágio pelo novo coronavírus 

VOCÊ TEM DIREITO!   

B
rasileiros ainda marchavam sob a sombra das torturas e dos
torturadores quando Norberto Bobbio, em “A era dos Direitos”,
acentuou que “o problema grave deste nosso tempo, com

relação aos direitos do homem, não é mais o de fundamentá-los, e
sim de protegê-los”. Hoje, mesmo após trinta e dois anos vivendo
sob a luz de uma Constituição pretensamente cidadã, que repila
tortura e tirania, ao tempo em que venera as premissas da dignidade
da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito, para nós,
maranhenses, esse entendimento segue tão atual quanto pertinente.
Por aqui, não podemos, sem mentir, afirmar que os direitos dos
cidadãos, mesmo os fundamentais, saíram das páginas da
Constituição para chegar à maioria dos lares brasileiros. 

Contudo, ainda que atual e pertinente, se vivo fosse,
certamente Bobbio estaria atualizando seu brilhante e lúcido
ensaio, dando a devida ênfase à cruzada, orquestrada pelos
arquitetos da obscena relação entre as forças políticas e
econômicas que privatizou o Estado brasileiro, face os direitos e
garantias fundamentais do homem comum, leia-se, do
consumidor, do trabalhador, do pensionista e os “invisíveis”
(estes, normalmente, de coloração cutânea em tons de preto e
que somente recebem a visita do Estado, por meio dos policiais). 

Sustentar que a corrupção (pandêmica) que vulnera os cofres
públicos e inviabiliza a promoção do direito à saúde, à moradia, à
educação e outros tantos, é algo que dispensa meditações mais
densas. É o óbvio. Certamente, demanda atenção e combate
contundente. Mas, a atual conjuntura reclama resposta vee-
mente à corrupção das almas, sobretudo as dos descobertos,
que vulnerados pelas privações diárias, são facilmente ludi-
briados por discursos (indignos desonestos e tecnicamente
equivocados) que põem a fruição de certos direitos funda-
mentais como óbice ao de-
senvolvimento econômico e
superação das mazelas da po-
breza. 

Nessa quadra, tornou-se
lugar comum, por exemplo,
discursos, tomados de hipocri-
sia e desfaçatez, que indicam
as garantias básicas do traba-
lhador, os direitos contratuais
do consumidor e as prerrogati-
vas subjetivas do cidadão,
como empecilho à prosperi-
dade econômica dos agentes
privados e públicos (o Estado).

Discursos fáceis, vazios e
ineptos, em termos técnicos;
desumanos e abjetos quando
se têm em consideração o fre-
nesi indizível e inconfessável de
quem os impulsiona (aqui não
se incluem os desesperados,
desesperançados e/ou igno-
rantes – por opção ou pela privação de oportunidades). Pois, se ver-
dadeiros e legítimos fossem, o mercado capitalista mais pujante
que a historiografia humana já registrou o dos EUA, não seria a pá-
tria mãe dos direitos do consumidor. Tampouco, a economia mais
sólida da Europa não seria a Alemanha, onde os “custos” do tra-
balhador são altíssimos mesmo se comparados aos praticados no
Brasil. Países que estão em um patamar de desenvolvimento, eco-
nômico e humano, sensivelmente superior ao nosso. 

Ainda, cabe frisar, engana-se quem despreza esse fenômeno
por sentir-se protegido do alto de apartamentos de áreas no-
bres, de uma cidade paupérrima como São Luís. Porquanto, os
reais operadores dessa engenhosa e complexa operação de su-
cateamento da ordem constitucional, desprezam tudo que es-
teja alheio à insaciável ganancia do poder-ter/ter-poder. Estes,
no máximo, usam-nos enquanto os servem, como engrenagem
ou escada. Fiquem cientes: “a vida dá, nega e tira. E pode ser
que um dia, nas curvas que ela faz, a desgraça de uma injus-
tiça bata à porta daquele que desprezou os mais elementares
princípios de direito - e o próprio, ou alguém da sua família,
se veja às voltas com uma arbitrariedade” (Kakay). 

Provas disso nos têm sido dadas diariamente neste período de
pandemia, p.ex., pelo tratamento dispensado pelas escolas parti-
culares de São Luís aos pais e alunos que ocupam a altíssima casta
social desta cidade. E dos substanciais aumentos no preço dos ali-
mentos e dos medicamentos, há quem fuja?   

Empresários e trabalhadores estão unidos não em prol de um
próspero desenvolvimento econômico sustentável, mas sim na dor.
Empresários, que muitas das vezes desprezam as prerrogativas tra-
balhistas, hoje, infelizmente, amargam os dessabores de ver “a quem
tu serves”, no caso à pátria, em tese “mãe-gentil”, dar-lhe as costas.
Estes veem suas empresas, fonte de sustento, mas também corpo-
rificação de seus sonhos, definhar; enquanto os vendilhões da pá-
tria, ao invés de curvar os bancos à Constituição, fazendo-os so-
correr essas empresas, salvando sonhos, renda e emprego, nos
termos da Constituição, estão a protegê-los. Quanto aos traba-
lhadores e os “invisíveis”, acredito que não seja preciso tecer maio-
res considerações. Antes da pandemia, já eram quinze milhões de
desempregados, mesmo após dois anos da louvada reforma tra-
balhista. E assim, enquanto muitos abrem falência e/ou jogam seus
empregados à miséria, os banqueiros e seus fieis operários mais
próximos vão continuar a lucrar no ritmo do bilhão (Parece-lhe
justo? acredito que não...). 

Nesta quadra, “resistir não é mera alternativa, possibilidade. Re-
sistir é um dever, uma inadiável obrigação” (Bettiol). Maranhen-
ses, uni-vos! Sejamos firmes na defesa da Constituição e dos nos-
sos direitos e garantias fundamentais. 

Movido por este sentimento, mas também pela íntima convic-
ção que, o Direito e o jornalismo juntos são, além de pilares de um
Estado Democrático de Direito, ponte que nos liga à sonhada Re-
pública Federativa do Brasil, tal como desenhada na Constituição
Cidadã. Semanalmente utilizaremos este espaço como um único
objetivo: mostrar (a) que VOCÊ TEM DIREITO! 

Aguarde. 

SÉRGIO MELO
Advogado e Membro do Conselho Estadual da Jovem

Advocacia da OAB/MA

Resistir é um dever   

sergiofmelo13@gmail.com

Pouco importa
a envergadura

social ou
econômica,

estamos todos
jogados na vala
do desprezo das

mínimas
garantias do
consumidor.

Provimento é
avanço importante
para o registro civil

Norma valerá
enquanto perdurar

a pandemia
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“Eu via pessoas do meu 
lado morrer. Eu achava que

 ia morrer também” 

Mesmo diante do drama de milhares de famílias, de médicos, enfermeiros no 
desespero para salvar vidas, além de outros profissionais da saúde entregues à 
essa dura missão histórica, ainda tem inúmeras pessoas querendo transformar 
essa guerra do combate ao convid19 no Maranhão em politicagem

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Três  tristes perdas 

Covid-19: para um 
cenário fiscal de S. Luís

 

OPINIÃO
P A N D E M I A

Prefeito de Imperatriz 
anuncia abertura de comércio

Flávio Dino 
anuncia novo 
decreto para 

quarta-feira (20)

Relatos de guerra

No Maranhão, mais de 2 mil pessoas infectadas com a covid-19 foram recuperadas. 
Conheça histórias de quem passou por momentos de incerteza e desespero. PAGINA 11

"Veto ao projeto 
de ampliação 

do auxílio  
emergência é 

inaceitável", diz 
Weverton  

  PÁGINA  7

CRISE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Projeto de Braide quer 
pensão para familias 
vítimas da covid-19

PÁGINA 7

O deputado federal Eduardo Braide apre-
sentou o Projeto que concede pensão espe-
cial aos dependentes de pessoas vulneráveis 
que faleceram em consequência do coro-
navírus (Covid-19), durante a pandemia. 
“Este PL vem auxiliar uma considerável 
parcela de brasileiros que não tem condi-
ções de contribuir para a previdência, vive 
de trabalho informal ou mesmo enfrenta 
o desemprego; e que, ainda assim, precisa 
de alguma forma obter sustento para suas 
famílias." disse o deputado.

O desafio do isolamento social na terceira idade
Alguns encaram como uma situação inusitada e passageira. Outros veem o isolamento social como um castigo e 

lutam contra ele de todas as formas. Se para muitos adultos, em idade produtiva, ficar em casa pode ser um sacrifí-
cio, imagine como se sente quem já chegou à terceira idade! Cada pessoa idosa, claro, comporta-se de uma forma, 
porém, em comum, há um comportamento frequente em muitos lares Brasil afora: a teimosia. PÁGINA 2

ANDRÉ LUSTOSA 
Economista e Professor UFMA  

LOURIVAL SEREJO  
Presidente do TJMA

MARCELLUS RIBEIRO ALVES 
Bacharel em Economia e Direito

"Inútil dormir, a 
dor  não passa " 

 Existe esperança
 no final deste túnel 
de incertezas 
 
EDILSON BALDEZ DAS NEVES
Presidente da Fiema

PÁGINA 3

PÁGINA 3

“Saída de Teich passa 
insegurança”, diz 
Ministro do STF

LIVRE E  ISOLADO
Seis meses após sair da prisão 
Lula perde protagonismo 

PÁGINA 6

"Fiz o meu melhor, achei 
que podia ajudar o Brasil"

Nelson Teich   

Senhores 
da "razão"

PÁGINA 3

CORONAVÍRUS
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DAL VA RÊ GO

Xô, tris te za!

Pre sen ça de cor po e al ma

1) Tro car vi si tas por li ga ções

2) Man ter uma ali men ta ção sau dá vel

3) Fa zer ati vi da des fí si cas

4) Aten tar pa ra os cui da dos de hi gi e ne pes so al

5) Man ter o am bi en te ven ti la do

Quarentena

Isolamento social
na terceira idade

A
l guns en ca ram co mo uma si tu a ção inu si ta da e
pas sa gei ra. Ou tros ve em o iso la men to so ci al co- 
mo um cas ti go e lu tam con tra ele de to das as
for mas. Se pa ra mui tos adul tos, em ida de pro- 

du ti va, fi car em ca sa po de ser um sa cri fí cio, ima gi ne co- 
mo se sen te quem já che gou à ter cei ra ida de! Ca da pes- 
soa ido sa, cla ro, com por ta-se de uma for ma, po rém, em
co mum, há um com por ta men to fre quen te em mui tos
la res Bra sil afo ra: a tei mo sia.

“Eles tei mam, pa re cem cri an ças, não en ten dem que a
gen te só quer o bem de les. Acham que se ‘go ver nam’ e
não acei tam or dem de nin guém”, re la ta a pu bli ci tá ria
Va nes sa de Mo ra es (31), fi lha de um ido so bas tan te ati- 
vo, de 70 anos de ida de. Va nes sa con ta que, pa ra bur lar o
iso la men to e con se guir dar umas es ca pa das de ca sa, o
pai tem fei to com pras de pe que nas quan ti da des no su- 
per mer ca do. “Aí quan do aca ba o lei te, o açú car ou o ca- 
fé, ele diz que pre ci sa sair pra com prar. Co mo nós não
mo ra mos mais com ele, é di fí cil con tro lar”, re ve la a fi lha
an gus ti a da com o com por ta men to do pai.

Ôni bus “Ca ta-Veio” faz su ces so na re gião me tro po li ta na de
Be lo Ho ri zon te (MG)

Si tu a ções as sim são tão co muns que vá ri os ví de os de
ido sos fla gra dos en quan to ten ta vam fu gir de ca sa vi ra- 
ram me me na in ter net. Em Mi nas Ge rais, um ca sal da ci- 
da de de Ves pa si a no, re gião me tro po li ta na de Be lo Ho ri- 
zon te, te ve uma ideia bem hu mo ra da pa ra brin car com
es sa po pu la ção mais “ex pe ri en te” e, ao mes mo tem po,
dar o re ca do: ma ri do e mu lher re for ma ram um ôni bus
an ti go e o ape li da ram de “Ca ta Veio”. O ôni bus cir cu la
pe las ru as e a men sa gem na cai xa de som anun cia: “Se o
‘veio’ es ti ver na rua, o ‘Ca ta-Veio pe ga”.

Fa to é que man ter es ses vovôs e vo vós em ca sa não é
sim ples nem fá cil, mas se faz ne ces sá rio di an te da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus, afi nal os ido sos es tão no

gru po de ris co pa ra a co vid-19 e, por is so, os cui da dos
de vem ser re do bra dos.

“Sin to mui ta fal ta de ir ao cul to, na quar ta-fei ra e no
fim de se ma na, e sei que ho je não pos so mais. A sau da de
tam bém é gran de dos meus fi lhos e ne tos! De ver a ca sa
cheia, do po vo reu ni do, con ver san do e  dan do ca ri nho,
re ve la seu Jo sé Mar tins de Sou za, de 96 anos, co nhe ci do
mais co mo “Ca zu za”, que até gos ta ria de tei mar, mas sa- 
be que não po de e se gue di rei ti nho as re co men da ções
da fa mí lia de fi car em ca sa. Pa ra ame ni zar a sau da de, o
vovô Ca zu za re ce be li ga ções fre quen tes dos pa ren tes.

Pa ra o vovô, Ca zu za, nes te tem po de iso la men to so ci- 
al o que ele sen te mais fal ta é de ver a ca sa cheia com os
fi lhos e ne tos

Em ca so de re sis tên cia ou tei mo sia dos ido sos, a me- 
lhor ma nei ra é di a lo gar, su ge re a psi có lo ga Ce li a ne Cha- 
gas. “O ido so tam bém tem di fi cul da de de ade rir ao iso la- 
men to so ci al, pois is so traz in se gu ran ça, me do, in cer te- 
zas e até so li dão. En tão, é con ver sar de for ma sim ples
so bre a im por tân cia de pre ser var a saú de e que, nes se
mo men to, são sig ni fi ca ti vos os es for ços co le ti vos e in di- 
vi du ais pa ra con ter o avan ço da do en ça, que to do mun- 
do pre ci sa fa zer sua par te, in clu si ve os ido sos”, ori en ta a
es pe ci a lis ta.

Man ter os ido sos em ca sa é um de sa fio que de ve ser
su pe ra do pe lo pra zer da com pa nhia. “Não adi an ta es tar
à vis ta de les. É pre ci so es tar com eles. Ido sos ado ram
con tar his tó ri as, em es pe ci al as que vi ven ci a ram. Con- 
ver sem!”, en fa ti za a psi có lo ga Ce li a ne, que su ge re al gu- 
mas ou tras ati vi da des. “Ler um li vro, as sis tir a fil mes, es- 
ta be le cer uma ro ti na. Man ter uma co mu ni ca ção com
pa ren tes, por meio de men sa gens, li ga ção, con ver sar
usan do as tec no lo gi as. Há mui tos ido sos ati vos nas re- 
des so ci ais, va le ex plo rar. A ideia é apre sen tar uma sé rie
de op ções que eles po dem fa zer em ca sa pa ra su pe rar os
efei tos que o iso la men to so ci al po de pro vo car”, res sal ta.

Com a aju da da psi có lo ga, se pa ra mos 5 di cas de co- 
mo con vi ver de for ma sau dá vel com os ido sos du ran te o
iso la men to so ci al. Ve ja!

O ido so de ve evi tar aglo me ra ções de pes so as, mas
não po de fi car com ple ta men te so zi nho. Por is so, além
de ter al guém sau dá vel per to de le, é ne ces sá rio que o
res tan te da fa mí lia se man te nha pre sen te. Es sa é a ho ra
de li gar e con ver sar pe lo ce lu lar, Skype ou por cha ma das
de ví deo no What sApp que pos si bi li tam ao ido so ma tar
a sau da de ao ver seus fi lhos e ne tos.

A ali men ta ção sau dá vel aju da a man ter o cor po for te
e sau dá vel. Fo to: Re pro du ção

Além de man ter o iso la men to, é im por tan te for ta le cer

a imu ni da de do ido so. Pa ra is so, uma ali men ta ção sau- 
dá vel com mui tas fru tas, ver du ras, le gu mes e pro teí nas
co mo car nes, ovos, lei tes e de ri va dos, além de ter ho rá ri- 
os de fi ni dos e re gu la res. É ne ces sá rio man ter os avós
sem pre hi dra ta dos com a in ges tão mí ni ma de dois li tros
de água por dia.

A ali men ta ção sau dá vel aju da a man ter o cor po for te e sau- 
dá vel

Com pou co es pa ço pa ra re a li zar uma ca mi nha da ou
ou tro exer cí cio em ca sa, a fa mí lia pre ci sa rá usar a cri a ti- 
vi da de pa ra ga ran tir que o ido so per ma ne ça ati vo no pe- 
río do de iso la men to. Pa ra is so, va le pro mo ver brin ca dei- 
ras ou in cen ti var os avós a se mo vi men tar pe la re si dên- 
cia. Eles po dem ir do quar to até a sa la, da sa la até a ja ne- 
la ou dar uma vol ta no quin tal. O im por tan te é evi tar que
fi quem se den tá ri os. Que tal li gar o som e dan çar com a
fa mí lia to da?

Tam bém é im por tan te la var as mãos cor re ta men te e
com frequên cia, lim par com ál co ol em gel to dos os
uten sí li os pes so ais do ido so e ga ran tir que ape nas ele te- 
nha aces so a es ses ob je tos. Além dis so, é bom man ter
ho rá ri os re gu la res de ba nho, de pre fe rên cia, du as ve zes
ao dia. Lem bran do que to das as pes so as pró xi mas tam- 
bém de vem man ter os cui da dos de hi gi e ne e evi tar aper- 
tos de mão, abra ços ou bei jos.

Abrir as ja ne las e cor ti nas de ve fa zer par te da ro ti na
de to dos na re si dên cia, mes mo em di as fri os. Por is so,
as sim que o ido so acor dar, pe ça que ele aju de nes sa ta- 
re fa pa ra man ter o am bi en te are ja do e li vre do ví rus.
Além de ven ti lar a ca sa, os avós já co me ça rão o dia se
mo vi men tan do.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nos bastidores, Nelson Teich teria dito que não quer manchar a própria trajetória como
médico para mudar um protocolo

Pres são e im pas se
Iso la men to so ci al

MATHEUS WER NECK

A ação

Tra ta men to

Re to ma da do Co mér cio

• Cal ça dão
• Shop ping
• Au to-es co las

TEICH

Ministro da Saúde pede
demissão após pressão

O
mi nis tro da Saú de, Nel son
Tei ch, pe diu de mis são do
car go, após ser con vo ca do
ao Pa lá cio do Pla nal to pe lo

pre si den te Jair Bol so na ro. O mé di co e
o pre si den te ti ve ram di ver gên ci as so- 
bre po lí ti cas pú bli cas em meio à pan- 
de mia de co ro na ví rus.

A fal ta de en ten di men to so bre o
pro to co lo do uso da hi dro xi clo ro qui- 
na no tra ta men to da co vid-19 se ria
uma das prin ci pais mo ti va ções pa ra o
pe di do de de mis são. Nos bas ti do res,
Tei ch te ria di to que não quer man char
a pró pria tra je tó ria co mo mé di co pa ra
mu dar um pro to co lo.

O de ba te so bre o uso da clo ro qui na
no tra ta men to da co vid-19 já ha via si- 
do pon to de de ba te en tre o mi nis tro e
o pre si den te nes ta se ma na. Uma co le- 
ti va de im pren sa foi con vo ca da pa ra a
tar de des ta sex ta-fei ra pa ra ex pli car os
mo ti vos da saí da do mi nis tro.

Tei ch dei xa o Mi nis té rio da Saú de
um dia an tes de com ple tar um mês no
car go. As su me em seu lu gar, in te ri na- 
men te, o ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo,
que, quan do Tei ch as su miu, se tor nou
o nú me ro 2 Mi nis té rio da Saú de por
es co lha de Bol so na ro.

Após o en con tro com Tei ch nes ta
sex ta-fei ra, Bol so na ro se reu niu com a
on co lo gis ta Ni se Yamagushi, de fen so- 
ra do uso da clo ro qui na e que já ha via
si do co ta da pa ra as su mir o mi nis té rio.

Es ta é a se gun da tro ca de mi nis tro
da Saú de em meio à pan de mia de co- 
ro na ví rus. Tei ch ha via subs ti tuí do
Luiz Hen ri que Man det ta, que tam- 

bém é mé di co e di ver gia da von ta de
do pre si den te das ações no com ba te à
pan de mia do no vo co ro na ví rus. Man- 
det ta se ma ni fes tou pe lo Twit ter pou- 
co após o pe di do de de mis são se tor- 
nar pú bli co. “Ore mos. For ça SUS. Ci- 
ên cia. Pa ci ên cia. Fé!”, es cre veu no
Twit ter.

O im pas se co me çou quan do Tei ch
de fen deu, na úl ti ma quin ta-fei ra
(12/5), nas re des so ci ais que o me di- 
ca men to não tem efi ci ên cia com pro- 
va da e cau sa pro fun dos da nos co la te- 
rais. “Um aler ta im por tan te: a clo ro- 
qui na é um me di ca men to com efei tos
co la te rais. En tão, qual quer pres cri ção
de ve ser fei ta com ba se em ava li a ção
mé di ca. O pa ci en te de ve en ten der os
ris cos e as si nar o “Ter mo de Con sen ti- 
men to” an tes de ini ci ar o uso da clo- 
ro qui na”, dis se.

Um aler ta im por tan te: a clo ro qui na
é um me di ca men to com efei tos co la- 
te rais. En tão, qual quer pres cri ção de- 
ve ser fei ta com ba se em ava li a ção
mé di ca. O pa ci en te de ve en ten der os
ris cos e as si nar o “Ter mo de Con sen ti- 
men to” an tes de ini ci ar o uso da clo- 
ro qui na.

O pre si den te, no en tan to, in sis te no
uso da me di ca ção des de o sur gi men to
dos pri mei ros sin to mas e pro me te
des de o iní cio da se ma na uma mu- 
dan ça no pro to co lo do uso do me di- 
ca men to con tra a co vid-19. Mais ce- 
do, na saí da do Pa lá cio da Al vo ra da,
ele vol tou a pres si o nar o mi nis tro pa ra

o uso do me di ca men to.
“O meu en ten di men to, ou vin do

mé di cos, é que ela de ve ser uti li za da
des de o iní cio por par te da que les que
in te gram gru po de ris co”, dis se. “Se eu
for aco me ti do, to mo a clo ro qui na e
pon to fi nal. Eu que de ci do mi nha vi- 
da”, ga ran tin do que não fal ta rá mé di- 
co pa ra re cei tar.

A clo ro qui na não foi o úni co pon to
em que se viu a fal ta de har mo nia en- 
tre o mi nis tro e o pre si den te. A de fe sa
do iso la men to so ci al tam bém foi um
dos con fli tos en tre os dois. Na úl ti ma
se gun da-fei ra (11), Tei ch foi sur pre en-
di do so bre com a de ci são do pre si- 
den te Jair Bol so na ro, em in cluir aca- 
de mi as de gi nás ti ca, sa lões de be le za
e bar be a ri as no rol de ati vi da des es- 
sen ci ais.

Tei ch não sa bia da de ci são do pre- 
si den te e foi in for ma do pe los jor na lis-
tas que o pre si den te Bol so na ro ha via
pu bli ca do a mu dan ça em uma edi ção
ex tra do Diá rio Ofi ci al da União
(DOU). Des de o epi só dio, o mi nis tro
da Saú de não par ti ci pou de ne nhu ma
co le ti va de im pren sa diá ria re a li za da
pe lo Mi nis té rio da Saú de pa ra ex por
as ações do en fren ta men to ao no vo
co ro na ví rus.

O mi nis tro es ta va des con for tá vel
com to da es sa si tu a ção, se gun do apu- 
rou o Blog da De ni se. O mi nis tro de sa- 
ba fou com ami gos que es ta va di fí cil
“con ci li ar os de se jos do pre si den te
com a re a li da de”.

SEM BLOQUEIO

Prefeito anuncia retomada do comércio em Imperatriz

PREFEITO ASSIS RAMOS FEZ UMA PUBLICAÇÃO AFIRMANDO A FLEXIBILIZAÇÃO GRADUAL DA ABERTURA DO COMÉRCIO EM IMPERATRIZ

De fen so ria Pú bli ca do Es ta do do
Ma ra nhão pro to co lou Ação Ci vil Pú- 
bli ca (ACP) jun to à Va ra da Fa zen da
Pú bli ca da Co mar ca de Im pe ra triz,
so li ci tan do o blo queio to tal da ci da de,
co mo já ocor reu na re gião me tro po li- 
ta na de São Luís. Em con tra par ti da o
Pre fei to da ci da de, As sis Ra mos,
anun ci ou que a par tir do dia 18 o co- 
mér cio de ve vol tar a fun ci o nar.

O lock down é o blo queio to tal de
cir cu la ção de pes so as nas ci da des. É
uma ação mais res tri ti va que o iso la- 
men to so ci al, fun ci o nan do ape nas
ser vi ços con si de ra dos es sen ci ais e a
po pu la ção po de sair ape nas pa ra
com prar ali men tos, re mé di os ou bus- 
car au xí lio mé di co.

A Ação foi as si na da pe los de fen so- 
res pú bli cos ti tu la ri za dos em Im pe ra- 
triz An dré Luís Ja co min,  An dré Con- 
giu An dra de, Arthur Mag nus Dan tas
de Araú jo, Arthur Mou ra Cos ta, Ca mi- 
la da Fon se ca Bon fim, Cláu dio Ro ber- 
to Fle xa Pe rei ra, Fa bio Sou za de Car- 
va lho, Isa be la De chi che Li bâ neo de
Sou za Sor vos, João Pau lo de Oli vei ra
Agui ar, Mo e ma Cam pos de Oli vei ra
Zo cra to, Ní vea Ro ber ta An dra de Vi e- 
gas e Ro dri go Ca si mi ro Reis.

Na ACP, o Nú cleo Re gi o nal da DPE
em Im pe ra triz res sal ta os nú me ros
alar man tes e em es ca la as cen den te

dos ca sos de con ta mi na ção. Até 13 de
maio o mu ni cí pio já con ta bi li za va 35
óbi tos, com 549 ca sos con fir ma dos,
mes mo sem uma po lí ti ca efe ti va de
tes ta gem da po pu la ção. Ou tra pre o- 
cu pan te es ta tís ti ca é que en tre os di as
11 e 13 de maio, em 48 ho ras, 13 pes- 
so as mor re ram em de cor rên cia da
Co vid-19, con for me da dos di vul ga dos
pe lo Mu ni cí pio.

Os de fen so res afir mam que as es ta- 
tí ti cas re sul tam em sa tu ra ção da re de
pú bli ca de saú de. Con for me da dos
ofi ci ais do por tal da trans pa rên cia do
Mu ni cí pio, acer ca da ocu pa ção dos
hos pi tais lo cais, há um ín di ce to tal de
96% dos lei tos de UTI Adul to em uti li- 
za ção. Acre di ta-se que, em bo ra pos- 
sua al to cus to econô mi co, a me di da é
fun da men tal e efi caz pa ra re du ção da
cur va de ca sos e da rá tem po pa ra re- 
or ga ni za ção do sis te ma em si tu a ção
de ace le ra ção des con tro la da de ca sos
e óbi tos.

Pa ra tan to, na ACP se re quer que o
Po der Ju di ciá rio de ter mi ne a sus pen- 
são de to das as ati vi da des não es sen- 
ci ais à ma nu ten ção da vi da e da saú- 
de, com ex ce ção de ati vi da des es sen- 
ci ais. Re quer tam bém que exi ja o fe- 
cha men to da en tra da e saí da de veí- 
cu los de Im pe ra triz, por 10 di as, sal vo
ca mi nhões, am bu lân ci as, veí cu los
trans por tan do pe so, den tre ou tras.

Ain da plei teia a fis ca li za ção do es- 
tri to cum pri men to dos De cre tos Es ta- 
du ais re fe ren tes ao men ci o na do

“lock down”, por equi pes de vi gi lân cia
em saú de, guar da mu ni ci pal, agen tes
mu ni ci pais de trân si to e ou tros agen- 
tes de fis ca li za ção mu ni ci pais, co- 
bran do ve e men te men te o uso obri ga-
tó rio de más ca ra em lo cais aber tos ao
pú bli co.

A ACP, além de me di das que com- 
ba tam  pro pa ga ção do ví rus na ci da- 
de, co bra de Es ta do e Mu ni ci pio ações
de es tru tu ra ção dos ser vi ços de aten-
ção à saú de da po pu la ção pa ra aten- 
der à de man da dein fec ta dos com a
Co vid-19 em seu pe río do de pi co, com
con se quen te pro te ção do Sis te ma
Úni co de Saú de, bem co mo o su pri- 
men to de equi pa men tos, co mo lei tos,
EPI’s, res pi ra do res e tes tes la bo ra to ri-
ais, con tra ta ção de mais mé di cos, en- 
fer mei ros, de mais pro fis si o nais de
saú de, den tre ou tras.

Pou cas ho ras após o anún cio do
pe di do da De fen so ria por Lock down
na ci da de, o Pre fei to As sis Ra mos fez
uma pu bli ca ção em sua re de so ci al
afir man do a fle xi bi li za ção gra du al da
aber tu ra do co mér cio em Im pe ra triz,
co me çan do na se gun da- fei ra (18).

Os cen tros ini ci ais são:

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

Cen tros de tes ta gem em São Luís

MINISTRO DO STF

“Saída de Teich
passa insegurança”

MARCO AURÉLIO MANIFESTOU PREOCUPAÇÃO COM SAÚDE

NELSON JR./SCO/STF

O mi nis tro Mar co Au ré lio Mel lo, do Su pre mo Tri bu- 
nal Fe de ral (STF), ma ni fes tou pre o cu pa ção com o pe di- 
do de de mis são do mi nis tro da Saú de, Nel son Tei ch, que
dei xou o go ver no nes ta sex ta-fei ra (15) após di ver gên ci- 
as com o pre si den te Jair Bol so na ro so bre o uso do me di- 
ca men to clo ro qui na por pa ci en tes com Co vid-19. Pa ra o
ma gis tra do, a saí da do se gun do ti tu lar da pas ta da Saú de
em me nos de um mês “pas sa in se gu ran ça” e não traz
tran qui li da de pa ra a so ci e da de bra si lei ra em meio à es- 
ca la da da pan de mia do no vo co ro na ví rus.

“É al go que pre o cu pa, por que, de cer ta for ma, pas sa
uma in se gu ran ça. E o mo men to é de en ten di men to, o
mo men to é de união de for ças pa ra se com ba ter a pan- 
de mia. Ago ra, cla ro que o mi nis tro é um au xi li ar do pre- 
si den te da Re pú bli ca e é de mis sí vel a qual quer mo men- 
to”, dis se Mar co Au ré lio ao Cor reio.

“Ago ra, não é bom. Não é bom em ter mos de tran qui- 
li da de pa ra a so ci e da de bra si lei ra. Não é bom. Re ve la
de sen ten di men to, e de sen ten di men to em épo ca de cri- 
se é pés si mo”, afir mou o ma gis tra do, que re ve lou co- 
nhe cer pes so al men te o ago ra ex-mi nis tro, seu vi zi nho
no Rio de Ja nei ro.

“Eu par ti cu lar men te co nhe ço o mi nis tro que aca ba
de sair por que é meu vi zi nho lá no Rio de Ja nei ro; nós te- 
mos apar ta men to no mes mo pré dio. Eu sem pre o ti ve
co mo um pro fis si o nal mui to apli ca do, mui to res pei ta do
na área de le”, dis se o Mar co Au ré lio.

ISOLAMENTO

Dino anuncia novo
decreto para dia 20

FLÁVIO DINO ANUNCIOU QUE LOCKDOWN TERMINA DOMINGO

O go ver na dor do Ma ra nhão Flá vio Di no, nes ta sex ta-
fei ra (15) uti li zou o Twit ter pa ra anun ci ar que edi ta rá um
no vo de cre to na quar ta-fei ra (20), co mo mais uma me- 
di da pa ra con ter o avan ço do no vo co ro na ví rus no es ta- 
do.

Na pu bli ca ção, o go ver na dor fa lou so bre o fim do
lock down que vai acon te cer nes te do min go (17), es cla- 
re cen do que ao fim do Lock down, na se gun da-fei ra (18)
o de cre to an te ri or vol ta, mais am plo as ati vi da des es- 
sen ci ais.

Den tre as me di das que es ta vam sen do re a li za das no
de cre to an te ri or ao lock down es tão o fe cha men to do co- 
mér cio não es sen ci al, pa ra li sa ção das au las, con tro le no
aces sos de pes so as em su per mer ca do e far má ci as, en tre
ou tras me di das que fo ram to ma das pa ra di mi nuir a dis- 
se mi na ção do Co vid-19 no Ma ra nhão.

De acor do com o úl ti mo bo le tim di vul ga do pe la Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES), o Ma ra nhão já re gis- 
trou 10.739 ca sos con fir ma dos do no vo co ro na ví rus,
sen do 496 óbi tos. A SES tam bém di vul gou que 2.591 pa- 
ci en tes es tão cu ra dos do Co vid-19.

A pes soa que apre sen tar sin to mas de Co vid-19, de ve
pro cu rar o Cen tro de Tes ta gem da Po li clí ni ca Di a man te
e as Uni da des de Pron to Aten di men to (UPAs), lo ca li za- 
das no Vi nhais, Ita qui-Ba can ga, Ci da de Ope rá ria e
Araçagy. Pa ra os pro fis si o nais da área da saú de e se gu- 
ran ça pú bli ca os aten di men tos ocor rem no Vi va da Bei- 
ra-Mar

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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MÁR CIO THA DEU SIL VA MAR QUES
Pro mo tor de Jus ti ça

CAR LOS GAS PAR
Pre si den te da AML

O MP QUE QUEREMOS

Ca da vez mais a ser vi ço do ci da dão,
da de mo cra cia e da su pre ma cia da
Cons ti tui ção: es te é o Mi nis té rio Pú- 
bli co que que re mos. A ins ti tui ção re- 
nas ceu com a Cons ti tui ção de 1988
com no va mis são, em um mo de lo úni- 
co no mun do, re fle xo das lu tas de mo- 
crá ti cas que nos fi ze ram ven cer a di ta- 
du ra, a opres são das li ber da des e o o
des pre zo aos va lo res hu ma nos. O Mi- 
nis té rio Pú bli co flo res ce, por tan to, no
am bi en te de mo crá ti co, mas é prin ci- 
pal men te quan do se põe à pro va a de- 
mo cra cia que sua im por tân cia e es- 
sen ci a li da de se avo lu mam. No mo- 
men to de cri se pan dê mi ca que vi ve- 
mos, o pa pel do Mi nis té rio Pú bli co se
ele va quan to mais se es gar çam os la- 
ços de fra ter ni da de so ci al, quan do a
frus tra ção me di das de iso la men to so- 
ci al le gi ti ma-o à in du ção de po lí ti cas
pú bli cas que ga ran tam os di rei tos
ina li e ná veis da vi da e da saú de, co mo
nas di ver sas ini ci a ti vas ins ti tu ci o nais
pe la efi cá cia das de ter mi na ções da
au to ri da de sa ni tá ria es ta du al e mu ni- 
ci pais, a exem plo da re cen te ação do
lock down nos qua tro mu ni cí pi os da
Ilha de Upa on-Açu, de ri va do de atu a- 
ção con jun ta das res pec ti vas Pro mo- 
to ri as de Jus ti ça da Saú de.

Es sa mes ma cri se, com su as gra ves
con sequên ci as e res pei ta das, de for- 
ma em pá ti ca, to das as do res de la de- 
cor ren tes, re ve lou pa ra to do o pla ne ta
que um no vo mun do, uma no va nor- 
ma li da de, co mo a ela se re fe riu o pro- 
fes sor Le an dro Kar nal em re cen te en- 
tre vis ta a um ca nal fe cha do de TV, es- 
tão se er guen do e que, mais uma vez,
o Mi nis té rio Pú bli co te rá que se rein- 
ven tar. E te rá que fa zê-lo rá pi do. Tal
qual Ja red Di a mond des cre veu em
seu li vro Ar mas, Ger mes e Aço: Os
Des ti nos das So ci e da des Hu ma nas,
há even tos de es ca la uni ver sal que
ace le ram ex po nen ci al men te as gra- 
des trans for ma ções so ci ais e o fa zem
de mo do ir re ver sí vel.

A ne ces si da de de se eli mi nar as dis- 
tân ci as fí si cas im pos tas pe la de ter mi- 
na ções sa ni tá ri as em fa ce da pan de- 
mia impôs ao Mi nis té rio Pú bli co uma
des bu ro cra ti za ção e uma re vi são de
seus for ma lis mos co mo nun ca an tes.

As con sequên ci as são ime di a tas: te le- 
tra ba lho, uso am plo de vi de o con fe- 
rên ci as, vir tu a li za ção de pro ces sos,
aten di men to re mo to, mas si va va li da- 
ção das re des so ci ais co mo for mas de
aces so a nos sos ser vi ços. Es se MP
100% vir tu al é ain da mais aces sí vel,
trans pa ren te e pas sí vel de in te ra ção e
con tro le pe la so ci e da de. E is so é bom!
O ca mi nho é jus ta men te en con trar
so lu ções tec no ló gi cas que pos sam,
ca da vez mais, tra zer se gu ran ça e ade- 
qua ção pa ra os mem bros e ser vi do res
do Mi nis té rio Pú bli co e re so lu ti vi da de
e aces si bi li da de pe lo ci da dão. O aten- 
di men to nas Pro mo to ri as de Jus ti ça
4.0 de ve ser cé le re, con cen tra do e com
re sul ta dos rá pi dos, por apli ca ti vos,
to tens ele trô ni cos e ou tros mei os tec- 
no ló gi cos ali a dos à in te li gên cia ar ti fi- 
ci al, pa ra que não se de mo re e que
efe ti va men te te nha re sul ta dos ime di- 
a tos. A Se cre ta ria de Pro mo to ria de ve
aten der à cres cen te de man da pe la
tra mi ta ção di re ta de inqué ri tos, os
acor dos de não per se cu ção pe nal e de
não per se cu ção cí vel e de vem ser in- 
tei ra men te re fle ti das, em seu acer vo
ju di ci al e ex tra ju di ci al, no PJ MO BI LE,
pa ra ain da mai or agi li da de, pro du ti vi- 
da de e con tro le pe los Pro mo to res. 

O La bo ra tó rio de Ino va ção vai per- 
mi tir a pa dro ni za ção dos flu xo gra- 
mas, co mo fez o MPSC, pre mi a do pe- 
lo CNMP, pou pan do tem po e oti mi- 
zan do re sul ta dos, além de or ga ni zar
os softwa res des ti na dos à ati vi da de fi- 
na lís ti ca, pa ra que ca da vez mais os
ór gãos de exe cu ção pos sam de sen vol- 
ver for mas ino va do ras e dis rup ti vas
de aten der as de man das da ci da da- 
nia. O com ba te ao cri me se rá apri mo- 
ra do com a es tru tu ra ção dos GA E COs
e Nú cle os Re gi o nais de As ses so ria
Téc ni ca, além da re en ge nha ria do GA- 
E PRO AD, co mo ór gão de in ves ti ga ção
da cor rup ção e da im pro bi da de ad mi- 
nis tra ti va, e apoio ao Pro mo tor Na tu- 
ral, além de acom pa nha men to pre- 
ven ti vo das frau des em li ci ta ção. A
im plan ta ção de Pro mo to ri as Re gi o- 
nais, ao ofe re cer à so ci e da de mai or
ex ce lên cia na atu a ção mi nis te ri al ver- 
ti ca li za da e ge o gra fi ca men te re gi o na- 
li za da, tam bém des com pri mi rá as
Pro mo to ri as de Jus ti ça com me nos
car gos e me lhor ar ti cu la rá nos sas ati- 
vi da des em fa vor do ci da dão. O Nú- 
cleo Per ma nen te à Au to com po si ção

te rá su as equi pes de apoio às com ple- 
xas me di a ções so bre in te res ses di fu- 
sos e co le ti vos e ain da apoi a rá, por
ini ci a ti va das Pro mo to ri as que so li ci- 
ta rem, na im plan ta ção de cen tros de
apoio a ví ti mas de vi o lên cia do més ti-
ca e vi o lên cia se xu al con tra cri an ças e
ado les cen tes, por meio de prá ti cas
res tau ra ti vas. A par ti ci pa ção dos
mem bros no pro ces so de ci só rio dos
atos de ges tão do Pro cu ra dor-Ge ral de
Jus ti ça, pe lo Fó rum Per ma nen te do
MP, le gi ti ma rá ain da mais es tra té gi as
ins ti tu ci o nais, pa ra me lho res re sul ta- 
dos pa ra a so ci e da de.

Es tas são nos sas pro pos tas pa ra o
#Mp que Que re mos, dis cu ti das e va li- 
da das no de ba te co le ti vo. Acei tei o de- 
sa fio de, co mo can di da to a Pro cu ra- 
dor-Ge ral de Jus ti ça, tra ba lhar es se
pro je to com a ins ti tui ção e com a so- 
ci e da de, de for ma trans pa ren te, com- 
pre en sí vel e de mo crá ti ca, pois sei, na
con di ção de Pro mo tor de Jus ti ça, que
a ati vi da de fi na lís ti ca de nos sa ins ti-
tui ção é a ra zão de nos sa exis tên cia e
de nos sa mis são cons ti tu ci o nal. Es se
ca mi nho, em cons tan te aper fei ço a- 
men to, se mol da pe lo tra ba lho de di- 
ca do e com pe ten te das mu lhe res e
ho mens que com põem o Mi nis té rio
Pú bli co e que sa bem de sua res pon sa-
bi li da de co mo agen tes po lí ti cos que
de vem pro mo ver a Jus ti ça, com ba ter
as vi o la ções aos di rei tos e in du zir as
po lí ti cas pú bli cas em prol da so ci e da-
de. Te nho cer te za de que cons trui re- 
mos, com o con cur so da so ci e da de,
um MP for te, in de pen den te e com pe-
ten te na cons tru ção dos con sen sos
pos sí veis, pe lo diá lo go re pu bli ca no,
pa ra que Sua Ex ce lên cia, o ci da dão,
pos sa ver re a li za do o in ten to cons ti tu-
ci o nal que nos mol dou e que pre ci sa
ser pre ser va do, mes mo quan do for tes
os ven tos do re tro ces so. A de mo cra cia
nos fez for tes pa ra es ta mos ao la do do
ci da dão; per se ve ra re mos nes sa for ça
pe la de mo cra cia.

Na fes ta de mo crá ti ca de ama nhã,
fa re mos da for ma ção da lis ta trí pli ce
pa ra a es co lha do pró xi mo PGJ o in di- 
ca ti vo de que o MP que que re mos é o
MP da Cons ti tui ção, pois não há ca- 
mi nho fo ra da Cons ti tui ção e ao Mi- 
nis té rio Pú bli co ca be lu tar des te mi- 
da men te pa ra que não ha ja des vi os da
tri lha de mo crá ti ca. Es tou con vic to de
que as sim o fa re mos.

Apontamentos sobre a Praia Grande LXVIII

O Se nhor Ar man do Gas par
Pen sei que so bras sem qua tro ou cin co,

mas res ta ram ape nas três ca pí tu los des tes
Apon ta men tos. Vou pro cu rar con vi ver com
eles, na es trei te za do es pa ço dis po ní vel, em
fa ce da qui lo que, pa ra fi na li zar, ain da de se jo
trans mi tir. Do que es tá ain da em efer ves cên- 
cia na mi nha me mó ria. E mais te ria a con tar
se me dis pu ses se a bus car re cor da ções de
to da a Praia Gran de do meu tem po. Mas, te- 
me ro so em me alon gar, de evo ca ções, des de
o co me ço es co lhi ape nas du as ru as, a Por tu- 
gal e a Cân di do Men des. Dei xei to das as ou- 
tras de la do, uma ques tão de bom sen so.

Des se mo do,de se jo de di car ao meu pai,
Ar man do Oli vei ra Gas par, as mi nhas ho me- 
na gens e os meus agra de ci men tos, pois sem
os en si na men tos de le, mor men te os ad qui- 
ri dos ao seu la do, ja mais po de ria es cre ver es- 
tes Apon ta men tos.Na Praia Gran de eu se ria
ou tro, não es ti ves se ele sem pre ao meu la do,
ori en tan do-mee dan do o seu exem plo de
pai mo de lar e ho mem tra ba lha dor, cor re to e
res pei ta do por to das as pes so as do am bi en te
em que vi via. Co mo ou tro ra, ho je, mais que
nun ca, se nhor Ar man do, um pra zer e uma
hon ra ser seu fi lho!

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Seu fi lho,
nas ci do da bar ri ga de sua mu lher, mi nha
ines que cí vel mãe, Zi zi, vim ao mun do de
olhos fe cha dos, dez me ses no ven tre ma ter- 
no. Ex pe ri men tei de fi ni ti va men te a luz di vi- 
na gra ças à ex pe ri ên cia de mi nha tia Ro si ca.
E o ho mem do cai xão zi nho foi lo go dis pen- 
sa do, pois um me ni no de qua se cin co qui los
se jun tou aos seus dois ir mãos pe que ni nos
na que le enor me so bra do, na que le So bra do
Ama re lo, em Vi a na, no acon che go fa mi li ar.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Ti nha eu
qua tro tal vez cin co anos de ida de. Do al to do
so bra do, pa ra a lo ja no tér reo, al guns lan ces
de es ca da. Dis se-me ele: “Seu Car los, vá bus- 

car, lá em bai xo, uma gar ra fa de que ro se ne“.
So zi nho, des ci de grau por de grau. Al guém
me en tre gou a

en co men da e eu re tor nei pe lo mes mo ca- 
mi nho, ago ra su bin do os de graus. Po rém,
em de ter mi na do mo men to, de vo ter per di- 
do o equi lí brio e ro lei es ca da abai xo. A gar ra- 
fa que brou e fez um enor me cor te na par te
in fe ri or da mi nha co xa es quer da. Até ho je
guar do es sa mar ca, que ain da me as sus ta.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Do seu
con tar, tan tas coi sas apren di. Mas a his tó ria
que que ro di zer aqui é a de le, que va le a pe na
sa ber, e não a mi nha. De Sil guei ros, Bo di o sa,
Vi seu, Por tu gal, veio pa ra o Bra sil, pri mei ra
pa ra gem Be lém do Pa rá, do ze anos de ida de.
Di as à es pe ra de um na vio que o trou xes se
pa ra cá, ci da de de São Luís. Seu des ti no fi nal
pas sa va por um bar co a ve la, a en fren tar as
águas do Gol fão Ma ra nhen se, pa ra bus car
fun de a men to nas prai as da Cu ru ru pu, a an- 
co ra gem de fi ni ti va.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Em Sil- 
guei ros, sua lon gín qua al deia, nin guém sa- 
bia que a Pri mei ra Gran de Guer ra ha via ter- 
mi na do. A mi nha avó Del fi na, mãe do meu
pai, com me do de per der o fi lho no con fli to
bé li co, mes mo com do ze anos de ida de,
man dou-o pa ra o Bra sil, pre ci sa men te pa ra
Cu ru ru pu, on de re si dia o se nhor João Gas- 
par Pin can ço, tio do me ni no Ar man do. Mas
o me ni no sem pre foi mui to ati la do, aten to
de mais, me mó ria pri vi le gi a da.Trans mi tin- 
do-me li ções de vi da, con tou-me ele, cer ta
vez, a res pei to de sua vin da pa ra o Bra sil que,
em ca sa de al guém, fi ca ra em Lis boa à es pe- 
ra do na vio em que fa ria sua vi a gem pa ra ter- 
ras de San ta Cruz. E que, nes ses di as em que
se en con tra va na ca pi tal lu sa, de re pen te é
as sas si na do um dos gran des lí de res po lí ti- 
cos do país: Sidô nio Pa es.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Ele che- 
gou ao Bra sil. Ain da me ni no,es pan ta do com
o as sas si na to de Sidô nio. Ele já adul to e eu

ain da me ni no,co mo ele fo ra ou tro ra,lo go
me pas sou es sa in for ma ção. Em Cu ru ru pu,
vi veu com seu tio, co mer ci an te,po lí ti co, es-
pé cie de mé di co do lu gar, do no de ne gó ci os
e sa be dor do que re cei ta va. Apren deu a ler e
a es cre ver. A ad mi rar as pes so as, in de pen- 
den te men te de cor ou con di ção so ci al. Co-
nhe ceu, ra pa zi nhos co mo ele, ami gos que
se ri am gran des ho mens, lon ge de su por, de
um Ma ra nhão vin dou ro. Na mi nha ima gi na-
ção, amou uma pri ma, coi sas bem ju ve nis.
Ama ro, ne gro e al coó la tra, ami go de in fân- 
cia, jo go de bo la, car rei ra pe las cam pi nas,
ame a ça va re ve lar, mas lo go, em per mu ta pe- 
lo si lên cio,se con ten ta va com uns tro ca dos
pa ra re no var uns tra gos da boa ca cha ça ven- 
di da no pri mei ro bo te co que en con tras se.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Um epi- 
só dio mar can te, eu nos meus cin co anos de
ida de. Em Vi a na, brin ca dei ra de ro da, mi nha
ir mã mais ve lha, Ma ria da Paz, so fre um
tom bo e cor ta uma das ore lhas, que san gra
abun dan te men te. De pres sa o com pa dre
Ozi mo, ape lou mi nha mãe, lem bran do lo go
o Dr. Ozi mo Car va lho. O bom far ma cêu ti co,
que mo ra va pró xi mo, sem ne gar o aten di- 
men to, mas com a cal ma que Deus lhe deu,
exa mi nou a pa ci en te, cui dou de es tan car o
san gue e dis se ao meu pai: cha me o Chi co
Tra vas sos.

Eu co nhe ci meu pai mui to ce do. Em 1949
es ta be le ceu-se aqui em São Luís. Eu, um
me ni no de dez anos, a se gu rar-me em su as
mãos. E ele a con tar-me mais uma pas sa gem
de sua vi da: “Seu Car los, quan do dei xei Cu- 
ru ru pu, já ra pa zi nho,vim pa ra São Luís.
Que ria me lho rar mi nha si tu a ção, cui da va do
meu fu tu ro. E con se gui um em pre go, o meu
pri mei ro em pre go aqui na ca pi tal, na fir ma
Fran cis co Frei tas & Cia. Lt da., nes te mes mo
pré dio aon de ago ra vou me es ta be le cer pe la
pri mei ra vez”. E eu ago ra com ple to: so zi nho,
fir ma in di vi du al, de no mi na ção: A. O. Gas- 
par.

EDIL SON BAL DEZ DAS NE VES
Pre si den te da Fe de ra ção das In dús tri as do Es ta do do Ma ra -
nhão-Fi e ma e vi ce-Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da
In dús tria -CNI.

Exis te es pe ran ça

Na da se rá co mo an tes, afir mam os no vos pen sa do res do com- 
por ta men to hu ma no e cor po ra ti vo. Qua se to dos os pes qui sa do- 
res, eco no mis tas, so ció lo gos, an tro pó lo gos, fi ló so fos e ex per ti ses
do te ma es tão en ga ja dos nes ta lu ta por um no vo ca mi nho que
pos sa si na li zar cla ri da de no fi nal des te tú nel de in cer te zas.

 Até ago ra, mui to tem si do fei to pa ra sal var vi das e dar so bre- 
car ga de so bre vi vên cia às em pre sas que es tão em es ta do ter mi- 
nal, mas que em pre gam su as úl ti mas for ças pa ra não so ço bra rem.
A lu ta in ten sa pa ra es ca par da que bra dei ra im põe ro bus tas prá ti- 
cas de go ver nan ça e apri mo ra men to da ges tão pa ra con quis tar
um lu gar ao sol no no vo ce ná rio que se anun cia.

A qua ren te na for ça da que a mai o ria dos es ta dos bra si lei ros es- 
tá im pon do, in cor po rou pro fun das mo di fi ca ções nos há bi tos de
con su mo e de com por ta men to, e nos le va a re fle xão se o mer ca do
res sus ci ta rá com no vos pa drões, en tro ni zan do a era da di gi ta li za- 
ção das em pre sas e fo can do pro du tos e mar cas pa ra um am bi en te
de ne gó ci os mais pre o cu pa do com a pro te ção da saú de, de mai or
am pli tu de so ci o am bi en tal e, qui çá, ajus ta do pa ra uma era em- 
pre sa ri al que não se sa be qual se rá.

 
Do jei to que o ví rus se es pa lha é im pos sí vel pre ver quan do es ta

ter rí vel pan de mia se rá do ma da. Mas, as es ti ma ti vas mais oti mis- 
tas in di cam lon go pe río do de abs ti nên cia pro du ti va e de re co lhi- 
men to do con su mi dor a sua ilha de pro te ção – o iso la men to so ci al
– con di ção que per mi te ga ran tir a ma nu ten ção da vi da. Es tá di fí cil
pro je tar o ama nhã das nos sas vi das e das em pre sas que, por aca- 
so, so bra rem des sa tem pes ta de sa ni tá ria.

Até o mo men to não há um por to se gu ro. O te mor de um co lap- 
so na eco no mia re du zin do o nos so PIB e a pro je ção de uma cri se
de lon ga du ra ção e bem lon ge de um fi nal mais con des cen den te,
aba lam a con fi an ça do mer ca do, fa zem a mo e da ame ri ca na dis- 
pa rar, cri an do um bol são an gus ti o so de vul ne ra bi li da des pa ra a
re to ma da da pro du ção e do em pre go.

De que for ma va mos atra ves sar es se mo men to de ce ná rio ne- 
bu lo so, com mi lha res de pes so as mor tas ou in fec ta das e a pos si bi- 
li da de da exis tên cia da mai or que bra dei ra de ne gó ci os e di zi ma- 
ção de pos tos de tra ba lho. Tal vez se ja es sa a gran de in da ga ção de
to da a so ci e da de.

 
No las tro des sa cri se, o con tá gio na eco no mia é imen so. Na hu- 

ma ni da de, é ter rí vel. Ape nas o Bra sil, até o mo men to, abar ca mais
de 200 mil con ta mi na dos e qua se 14 mil mor tes. É um aba lo mui to
gran de pa ra a eco no mia de uma na ção que até o ano pas sa do res- 
pi ra va oti mis mo e lu ta va pa ra me lho rar a vi da dos bra si lei ros com
a re to ma da do em pre go e ren da.

En tre tan to, nem tu do es tá per di do. Cri ses co me çam e aca bam.
Não são per pé tu as. Mes mo com o ven to não es tan do a fa vor é pre- 
ci so jo gar mui ta água pa ra fa zer o ei xo do moi nho ro dar. A in dús- 
tria vai ter que aper fei ço ar seus pro ces sos de pro du ção e lo gís ti ca.
O ca mi nho do fu tu ro é no vo e in clui além da tec no lo gia e ino va- 
ção, a co la bo ra ção e a so li da ri e da de, co mo acon te ceu em nos so
es ta do quan do vá ri as fá bri cas do a ram ál co ol gel, água mi ne ral,
equi pa men tos de pro te ção à saú de, ali men tos e ou tros itens im- 
por tan tes. O go ver no fe de ral re a ni ma a eco no mia com a in je ção
de qua se R$ 1trilhão no mer ca do.

 
O Sis te ma Fi e ma, en ga ja do nes ta cru za da, do ou 7.500 ces tas

bá si cas pa ra os ha bi tan tes dos mu ni cí pi os ma ra nhen ses atin gi- 
dos pe las en chen tes. O SE SI dis po ni bi li zou es pa ços fi xos e uni da- 
des Mó veis pa ra os sis te mas de saú de lo cais. Dis tri buiu mais de 10
mil más ca ras, va ci nas, tes tes de co ro na ví rus e kits de hi gi e ne pa ra
ido sos. O SE NAI fa bri ca equi pa men tos de EPI e re cu pe ra res pi ra- 
do res hos pi ta la res. A Fi e ma acom pa nha os plei tos dos sin di ca tos
as so ci a dos, con du zin do de man das da ca te go ria in dus tri al com o
go ver no do es ta do e a pre fei tu ra da Ca pi tal.

 
Co mo re pre sen tan te da in dús tria ma ra nhen se, apre sen tou ao

go ver no su ges tões e pro pos tas pa ra ame ni zar os efei tos des sa cri- 
se vi ró ti ca. Man te mos ca nal di re to com em pre sá ri os, tra ba lha do- 
res e a so ci e da de com di vul ga ção de far to ma te ri al de re le vân cia
pa ra quem pro duz e tra ba lha. E, ape sar do cor te de 50% das re cei- 
tas do SE SI e SE NAI, os em pre gos fo ram man ti dos.

 
O fio da es pe ran ça re luz com um gran de anun ci a do. É pre ci so,

nes te pe río do, am pli ar a dis cus são dos gran des pro ble mas lo cais
e na ci o nais. Co mo tam bém é in dis pen sá vel cri ar am bi en te pa ra
mai or en tro sa men to com os go ver nan tes pa ra se es ta be le cer mai- 
or con fi an ça en tre as par tes. Nes se no vo am bi en te não so bra es- 
pa ço pa ra po si ções pes so ais. Ou vir e ser es cu ta do é prin cí pio ele- 
men tar do pro ces so de mo crá ti co. Nos sas pau tas e de man das pre- 
ci sam ter mai or eco, por que a ló gi ca de ter mi na que não há es ta do
em si tu a ção con for tá vel com em pre sas fa li das.

O go ver no ace na com Pro to co lo de Re to ma da das ati vi da des
no ter ri tó rio ma ra nhen se. São nor mas re gu la do ras que de vem ser
tra ta das co mo re co men da ção e não co mo con ven ção ou de ter mi- 
na ção com las tro le gal. As em pre sas não po dem con ti nu ar sen do
pe na li za das. Es tão no seu li mi te pa ra es ca par da que bra dei ra.

 

É pre ci so que, nes ta e em ou tras

oca siões, go ver no e ini ci a ti va

pri va da se unam, dan do as mãos

em prol des se bem co mum, o

de sen vol vi men to do Ma ra nhão.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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Essas pessoas, se  vierem a falecer por covid-19, deixarão suas famílias totalmente
desamparadas. É preciso tentar minimizar as dificuldades das famílias”, explicou Braide.

AJUDA AS FAMÍLIAS

Braide quer pensão à
vítimas da covid-19

O
de pu ta do fe de ral Edu ar do 
Brai de apre sen tou, nes ta 
quar ta-fei ra (13), o Pro je to 
de Lei 2598/2020, que con- 

ce de pen são es pe ci al aos de pen den- 
tes de pes so as vul ne rá veis que fa le ce- 
ram em con sequên cia do co ro na ví rus 
(Co vid-19), du ran te a pan de mia.

“Es te PL vem au xi li ar uma con si de- 
rá vel par ce la de bra si lei ros que não 
tem con di ções de con tri buir pa ra a 
pre vi dên cia, vi ve de tra ba lho in for mal 
ou mes mo en fren ta o de sem pre go; e 
que, ain da as sim, pre ci sa de al gu ma 
for ma ob ter sus ten to pa ra su as fa mí li- 
as. Es sas pes so as se, por in fe li ci da de, 
vi e rem a fa le cer em con sequên cia do 
co ro na ví rus (Co vid-19), dei xa rão su as 
fa mí li as to tal men te de sam pa ra das. 
Por is so, é pre ci so ten tar mi ni mi zar as 
di fi cul da des na vi da des sas fa mí li as”, 
ex pli cou Brai de.

Se gun do o PL 2598/2020, te rão di- 
rei to à pen são es pe ci al: ci da dão bra si- 
lei ro mai or de 16 (de zes seis) anos de 
ida de; não te nha em pre go for mal ati- 
vo; não se ja ti tu lar de be ne fí cio pre vi- 
den ciá rio ou be ne fi ciá rio do se gu ro-
de sem pre go ou de pro gra ma de trans- 
fe rên cia de ren da fe de ral, res sal va do, 
o Bol sa Fa mí lia; e que cu ja ren da fa- 
mi li ar men sal per ca pi ta se ja de até 
1/4 (um quar to) do sa lá rio mí ni mo.

“Es tão sen do de li be ra das e apro va- 
das di ver sas pro po si ções que tra tam 
da pro te ção da nos sa so ci e da de. Pro- 
pos tas que pro te gem os tra ba lha do- 
res co mo o Au xí lio Emer gen ci al. A 
nos sa pro pos ta vem jus ta men te aten- 
der aos de pen den tes das fa mí li as vul- 
ne rá veis ví ti mas do co ro na ví rus”, jus- 
ti fi cou o de pu ta do.

 PLDE BRAIDE GARANTE PENSÃO À FAMÍLIAS VULNERÁVEIS VÍTIMAS DO CORONAVÍRUS

Ain da de acor do com o PL 
2598/2020, pa ra ter di rei to ao be ne fí- 
cio da pen são es pe ci al, que se rá no 
va lor de 1 sa lá rio mí ni mo, se rão con- 
si de ra dos de pen den tes: côn ju ge ou 
com pa nhei ro (a); fi lhos me no res de 
21 (vin te e um) anos de ida de ou, de 
qual quer ida de, se pes soa com de fi ci- 
ên cia fí si ca ou in te lec tu al; pais; ir- 
mãos me no res de 21 (vin te e um) anos 
de ida de ou, de qual quer ida de, se 
pes soa com de fi ci ên cia fí si ca ou in te- 
lec tu al. As des pe sas pa ra a con ces são 
do be ne fí cio vi rão da pro gra ma ção 

or ça men tá ria In de ni za ções e Pen sões 
Es pe ci ais de res pon sa bi li da de da 
União.

“O co ro na ví rus não nos traz só nú- 
me ros. To dos os di as ve mos ros tos, 
his tó ri as e fa mí li as que so frem com a 
par ti da de seus en tes que ri dos. E além 
des sa dor, as fa mí li as mais vul ne rá- 
veis vi vem a in cer te za de co mo a vi da 
se rá a par tir da li. Es sa pro pos ta vem 
tra zer um olhar es pe ci al pa ra es sas 
pes so as, que pre ci sam ter o mí ni mo 
de dig ni da de pa ra con ti nu ar a vi da”, 
fi na li zou Brai de.

COMBATE AO CORONAVÍRUS

“Veto à ampliação do auxílio é inaceitável”, diz Weverton

A LEI ENTRA EM VIGOR COM A SANÇÃO, E OS VETOS TERÃO DE SER ANALISADOS PELO CONGRESSO.

O se na dor We ver ton (PDT-MA) cri- 
ti cou a de ci são do pre si den te Jair Bol- 
so na ro de ve tar a am pli a ção do be ne- 
fí cio pa ra pro fis si o nais co mo mo to- 
ris ta de apli ca ti vos, ven de do res de
por ta a por ta, pi po quei ros, pes ca do- 
res ar te sa nais e am bu lan tes de praia.
Com a de ci são, es ses tra ba lha do res
não te rão di rei to a re ce ber o au xí lio
emer gen ci al de R$ 600 apro va do pe lo
Con gres so Na ci o nal.
“É um ab sur do a fal ta de sen si bi li da de
des se go ver no. São pes so as que es tão
sem ter co mo tra ba lhar e se ali men tar
nes sa cri se. São vi das! É ina cei tá vel!

Va mos tra ba lhar no Con gres so pa ra
der ru bar es ses ve tos e fa zer jus ti ça
com es sas fa mí li as”, afir mou o par la- 
men tar.
O PL 873/2020, do se na dor Ran dol fe
Ro dri gues (Re de-AP), al te ra a Lei
13.892, pro mul ga da no iní cio de abril,
que ins ti tuiu pa ga men to pa ra tra ba- 
lha do res in for mais e de sem pre ga dos
du ran te o pe río do da pan de mia. o
pro je to foi apro va do pe lo Se na do no
dia 22 de abril.
“É pre ci so que o es ta do bra si lei ro te- 
nha um olhar pa ra quem mais pre ci- 
sa. Es sas ca te go ri as que o Con gres so

in cluiu pa ra re ce ber o au xí lio são
mui to im por tan tes. São pes so as que
es tão pas san do ne ces si da de e que
pre ci sam des se re cur so”, res sal tou.
O go ver no tam bém ve tou a pos si bi li- 
da de de ho mens sol tei ros che fes de
fa mí lia de re ce be rem em do bro o be-
ne fí cio emer gen ci al. Pe las re gras vi- 
gen tes, ape nas mães che fes de fa mí lia
têm a prer ro ga ti va pa ra os R$ 1.200 do
au xí lio emer gen ci al. A lei en tra em vi-
gor com a san ção, e os ve tos te rão de
ser ana li sa dos pe lo Con gres so. Os
par la men ta res po dem man ter ou der- 
ru bar a de ci são de Bol so na ro.

1

2

3

Fa ke do mal (1)

Fa ke do mal (2)

Ve to das ma ni cu res

“En fren ta re mos o in ver no mais es cu ro”

Lock down

Vi das sal vas

Não atra pa lhem
Mes mo di an te do dra ma de mi lha res de fa mí li as, de mé di cos,

en fer mei ros no de ses pe ro pa ra sal var vi das, além de ou tros pro- 
fis si o nais da saú de en tre gues a es sa du ra mis são his tó ri ca, ain da
tem inú me ras pes so as que ren do trans for mar es sa guer ra do com- 
ba te ao co vid-19 no Ma ra nhão em po li ti ca gem. As re des so ci ais
vi ra ram es pa ço pa ra quem pre ten de, sem qual quer ba se de co- 
nhe ci men to da re a li da de, ten tar boi co tar o iso la men to so ci al e
ata car as au to ri da des, pre ju di can do o tra ba lho de quem es tá na li- 
nha de fren te.

As fa ke news de viéis po lí ti co, pro du zi das por de so cu pa dos re- 
fle tem no tra ba lho dos pro fis si o nais do ja le co bran co que es tão
fa zen do o que es sas pes so as de so cu pa das nem ima gi nam. Elas
es tão bem lon ge dos hos pi tais, iso la dos com me do do co ro na ví- 
rus, mas sem pre ati vos pa ra dar opi nião er ra da, sol tar men ti ras
nas re des so ci ais e “trans pi rar” su as frus tra ções po lí ti cas. O Ma ra- 
nhão ado tou o pri mei ro lock down no Bra sil e ho je a mes ma pro vi- 
dên cia já es tá em vá ri as ca pi tais, ci da de do in te ri or e po de ser
ado ta da em São Pau lo, epi cen tro da pan de mia no Bra sil.

Tais pes so as in sen sí veis de ve ri am no iso la men to fa zer al go po- 
si ti vo pa ra aju dar quem pre ci sa de aju da e quem es tá na li nha de
fren te do com ba te. É co var dia e fal ta de res pei to com quem es tá
sal van do vi das, pro cu rar se es con der nas re des so ci ais pa ra pre ju- 
di car quem tra ba lha du ro. Quem cor re ris co de mor rer, fi car afas- 
ta do da fa mí lia por se ma nas se gui das, co mo pre ven ção pa ra não
in fec tar ou tros. Por tan to, quem não pu der aju dar, pro cu re não
atra pa lhar os que he roi ca men te atu am na li nha de fren te do com- 
ba te. Fi quem em ca sa. O con tá gio pe las fa ke news é tão pe ri go so
quan to o convid19.

O co ro na ví rus es tá mu dan do o mun do. E tam bém vai mu dar
ca da pes soa in di vi du al men te. Por tan to, ca da um que pro cu re se
co nec tar à es sas mu dan ças. Po li ti ca lha em meio a es sa cri se de ta- 
ma nho po der de vas ta dor é in sa ni da de. É pos sí vel que ocor ram
er ros na ges tão do com ba te à cri se, mas cla ro que exis tem mais
acer tos. Afi nal, o Bra sil e o mun do es tão di an te de uma ex pe ri ên- 
cia úni ca, ja mais re gis tra da pe la his tó ria con tem po râ nea. O que
não se ad mi te, po rém, ex plo ra ção po lí ti ca da cri se e o uso da fa ke
news pa ra “in fec tar” o tra ba lho de quem es tá na li nha de fren te do
com ba te, co mo au to ri da des e os pro fis si o nais da saú de.

Des de se ma na pas sa da um ví deo na in ter net mos tra uma pa ci- 
en te ido sa, vi va, dei ta da em um sa co, e que te ria si do “res ga ta da
por pa ren tes, que in va di ram ne cro té rio”. A men sa gem é fa ke
news, mas vi ra li zou. Ago ra, a po lí cia in ves ti ga os au to res de pos ta- 
gem fal sa.

O ví deo men ti ro so é an gus ti an te: a ido sa res pi ra com di fi cul- 
da des. Ela usa más ca ra e não tem ne nhum ti po de apa re lho de
ven ti la ção me câ ni ca pa ra au xi liá-la. Com mi lha res de com par ti- 
lha men tos, o ví deo diz a pa ci en te te ria si do en ca mi nha da ao ne- 
cro té rio.

O se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT, clas si fi cou de “in dig- 
nan te”, o ve to do pre si den te Jair Bol so na ro ao au xí lio emer gen ci al
de R$ 600 pa ra ca te go ri as pro fis si o nais, co mo ma ni cu re, pes ca- 
dor, bar bei ro, es ti cis ta, etc. Bol so na ro dis se que ve tou por que li- 
be rou es sas ati vi da des. Po rém, os go ver na do res não o se gui ram.

De Rick Bright, es pe ci a lis ta em va ci nas, pe ran te o Con gres so de
Ad mi nis tra ção ame ri ca no, ao se di zer al vo de re pre sá li as de Do- 
nald Trump. “Ele ig no rou os pri mei ros si nais da pan de mia”, acu- 
sou o ci en tis ta.

 
Pa ra a se na do ra Eli zi a ne Ga ma, “é di fí cil en ten der” a in- 

sis tên cia de Bol so na ro em li be rar a clo ro qui na, con- 
fron tan do a ci ên cia. “Se fos se ro man ce po li ci al, a au to- 

ra per gun ta ria: a quem in te res sa o cri me?” E com ple- 
tou: “Não creio que o me di ca men to se ja ca so de se gu ran ça na ci o- 
nal”.

 
Com 29 di as no go ver no, o mi nis tro da saú de, Mar ce lo

Tei ch, re fra tá rio à clo ro qui na, dei xou on tem, a pas ta. A
ro ta de co li são com o pre si den te Bol so na ro foi a mes- 

ma que der ru bou Hen ri que Man det ta no dia 16 de
abril.

 
 

Dois te mas tur bi nam os de sen ten di men tos en tre o pre- 
si den te e o mi nis tro da Saú de: iso la men to so ci al com o
fe cha men to do co mér cio, que Bol so na ro quer aca bar,

ale gan do que a eco no mia “é vi da”; e o uso da clo ro qui- 
na em lar ga es ca la na cu ra do co vid-19.

Ba se a da no pa ta mar de 575 ca sos da co vid-19, até quin ta-fei ra
em Im pe ra triz, a De fen so ria Pú bli ca do Es ta do pro to co lou na Jus- 
ti ça, uma Ação Ci vil Pú bli ca, pe din do que o mu ni cí pio ado te,
“lock down”. Fal ta a jus ti ça de ci dir, mas o pre fei to As sis Ra mos é
con tra.

O pro je to Vi das Sal vas no Bra sil pe lo Iso la men to So ci al atu a li za
os da dos com o nú me ro de vi das sal vas por re gião do país. No Ma- 
ra nhão, com o lock down, se rão 1.608 vi das sal vas, no pe río do de
14 a 27 de maio, se gun do es tu do de pro fes so res da Uni camp.

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio
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No Maranhão mais de 2 mil pessoas infectadas com a covid-19 foram recuperadas.
Conheça histórias de quem passou por momentos de incerteza e desespero

PA TRÍ CIA CU NHA

21 di as no Hos pi tal

Ema gre ci men to de 15kg 

Sai ba mais

Me di das pre ven ti vas

RECUPERADOS

“Eu achava que ia
morrer também”

“E
u via pes so as que es ta- 
vam do meu la do mor- 
rer. Eu acha va que ia
mor rer tam bém. Fo ram

mo men tos mui to ruins que não de se- 
jo a nin guém”. O de poi men to é do
autô no mo Már cio Bar bo sa Be zer ra,
de 47 anos, que es tá cu ra do da Co vid-
19. Nes ta re por ta gem con ver sa mos
ain da com ou tro Már cio, o Már cio
Pas sos Pe rei ra, mú si co, de 42 anos.
Am bos in te gram a lis ta das mais de
2.500 pes so as no Ma ra nhão que se re- 
cu pe ra ram da Co vid-19, se gun do o
Cen tro de In for ma ções Es tra té gi cas e
Vi gi lân cia em Saú de (CI EVS), da Se- 
cre ta ria de Es ta do da Saú de (SES).
His tó ri as fe li zes di an te de tan tas no tí- 
ci as ruins.

Fo ram mo men tos mui to

ruins que não de se jo a

nin guém

O Bra sil já re gis trou mais de
189.000 ca sos de co ro na ví rus e con fir- 
mou a re cu pe ra ção de cer ca de 78.424
(41,5% do to tal) pa ci en tes. O re sul ta- 
do que o pa ci en te es tá li vre do ví rus
vem após os 14 di as de qua ren te na,
quan do não apre sen tam mais sin to- 
mas e pas sam a não trans mi tir mais a
do en ça.

Atu al men te, não há me di ca ção es- 
pe cí fi ca pa ra o tra ta men to do Co vid-
19. Os pa ci en tes que es tão com a do- 
en ça re ce bem tra ta men to que ali via

os sin to mas e em sua gran de mai o ria
es tão em iso la men to, em ca sa. A hos- 
pi ta li za ção, de acor do com da Or ga ni- 
za ção Mun di al de Saú de (OMS), é ne- 
ces sá ria ape nas nos ca sos em que a
pes soa apre sen ta os sin to mas mais
gra ves da do en ça, ne ces si tan do de
cui da dos mé di cos. Foi o ca so dos
Már ci os en tre vis ta dos nes ta ma té ria.

Már cio Bar bo sa, autô no mo, nun ca
ima gi nou que pu des se es tar com a
do en ça. Sen tia do res no cor po, gri pe,
mas pen sa va ser al go nor mal.

Quan do co me çou a sen tir di fi cul- 
da de de res pi rar e fi car can sa do ape- 
nas ao atra ves sar de um la do da ca sa
pa ra ou tro, veio o me do e a cons ta ta- 
ção. Era Co vid-19. Sem do en ças crô- 
ni cas, ele foi to ma do pe lo me do quan- 
do após pas sar pe la tri a gem pre ci sou
ser in ter na do. Fo ram 21 di as no Hos- 
pi tal Car los Ma ci ei ra. 21 di as sem ver
a fa mí lia, 21 di as sen do me di ca do, 21
di as vi ven do com o me do. “No quar to
que eu es ta va qua tro pa ci en tes mor- 
re ram. Ti ve mui to me do. Me do de
nun ca mais ver mi nha fa mí lia, de
nun ca mais vol tar pa ra ca sa. Mas es- 
tou aqui, gra ças a Deus vol tei pra ca- 
sa”, dis se.

De pois de ter pe go a Co vid-19,
Már cio per deu 15kg. Ele diz que es ta- 
va obe so, e co mo não ti nha ol fa to,
nem pa la dar, não sen tia von ta de de se
ali men tar. “Lá no hos pi tal a gen te tem
uma ali men ta ção equi li bra da e trou xe
is so pa ra a mi nha ca sa. Va mos co mer
me lhor ago ra. Vou apro vei tar e pas sar
a ter uma boa ali men ta ção”, con tou.

Em sua ca sa, a es po sa e fi lhos agra- 
de cem pe la re cu pe ra ção e se cer cam

mais ain da de cui da dos, por que Már- 
cio ain da es tá se re cu pe ran do. Ele te- 
ve al ta há pou co mais de 7 di as, e ain- 
da es tá sob o efei to do me do. “Às ve zes
ain da me sin to fra co, mas é efei to dos
mui tos di as in ter na dos. É mui to ruim.
Se cui dem, cui dem dos ou tros. Es sa
do en ça é mui to ruim, mas gra ças a
Deus eu es tou bem”, co me mo rou.

Ti ve mui to me do. Me do

de nun ca mais ver

mi nha fa mí lia, de

nun ca mais vol tar pa ra

ca sa

“ F i q u e i  e m  e s t a d o  d e  p â n i c o ”

Már cio, o mú si co, acha va que es ta- 
va ape nas com cri se de si nu si te. Co- 
me çou a sen tir o des con for to na gar- 
gan ta, e achou nor mal por que tem si- 
nu si te. Pas sou a to mar re mé dio, mas
não es ta va adi an tan do. “Só que aí eu
co me cei a ter fe bre, pro cu rei uma
Uni da de Mis ta, e mes mo não ten do
fei to exa me al gum, o mé di co dis se
que eu es ta va com den gue. Vol tei pa ra
ca sa e fui me tra tar com di pi ro na, mas
não me lho ra va. No dia se guin te os
sin to mas con ti nu a ram, não sen tia pa- 
la dar, nem ol fa to. Dei xei mi nha es po- 
sa no ser vi ço e co me cei a sen tir a di fi- 
cul da de de res pi rar, foi aí que fui na
UPA (Uni da de de Pron to Aten di men- 
to) ”, con tou o mú si co.

Lá, ao ser aten di do fi ze ram exa mes
e des co briu que es ta va com pneu mo- 
nia. Fi cou lo go in ter na do na UPA Ita- 
qui-Ba can ga por dois di as com ca te- 
ter pa ra au xi li ar na res pi ra ção, de lá,
foi trans fe ri do pa ra o HCI (Be qui- 
mão), on de fi cou mais 5 di as in ter na- 
do. “Ti ve al ta, vim pa ra ca sa, 23 di as
de pois de es tar em ca sa em iso la men- 
to, re ce bi uma li ga ção da Se cre ta ria de
Saú de di zen do que co mo não ti nha

mais apre sen ta do sin to ma, eu es ta va
sen do clas si fi ca do de in fec ta do pa ra
cu ra do. E ho je eu es tou bem”, dis se
Már cio.

Bem fi si ca men te, mas psi co lo gi ca- 
men te ain da não. Már cio ad mi te que
po de pre ci sar de aju da mé di ca pa ra a
sua saú de men tal quan do as coi sas se
nor ma li za rem. “Eu ti ve me do de mor- 
rer. Es cu ta va as pes so as fa lan do que
al guém ti nha mor ri do, e eu es ta va
me lho ran do, mas mes mo as sim, ti ve
me do de mor rer. Foi mui to alar man te
pa ra mim, eu fi quei em es ta do de pâ- 
ni co. Ho je, me dis tan ci ei dos no ti ciá- 
ri os, por que sem pre que es cu to al go
eu en tro em pâ ni co, é co mo se eu ti- 
ves se sen tin do os sin to mas de no vo.
Me sin to mal”, con fes sa.

To da a fa mí lia de le, a es po sa e os
dois fi lhos, tam bém ti ve ram sin to mas
da Co vid-19, mas bem le ves, sem ne- 
ces si da de de in ter na ção. Ho je os cui- 
da dos com a do en ça re do bra ram. Ele
apro vei ta pa ra di zer que as pes so as
pre ci sam acre di tar na do en ça, por que
ela é re al. “É re al, é de ses pe ra dor, mui- 
ta gen te não es tá con se guin do se li- 
vrar des se ví rus. Cum pram as me di- 
das de iso la men to, por que é mui to
com pli ca do a pes soa se en con trar
nes sa si tu a ção. Não dei xem pa ra sen- 
tir na pe le, ou na pe le de fa mi li a res e
de pes so as que es tão pró xi mas de vo- 
cê. Ze le pe la sua saú de e pe la de to do
mun do”, pe de o mú si co.

Se gun do os es pe ci a lis tas, a al ta mé- 
di ca é da da quan do, após 14 di as, o
qua dro clí ni co do pa ci en te tem me- 
lho ra e ele não apre sen ta mais os sin- 
to mas da Co vid-19.

Os si nais e sin to mas do co ro na ví- 
rus são prin ci pal men te res pi ra tó ri os,
se me lhan tes a um res fri a do. Po dem,
tam bém, cau sar in fec ção do tra to res- 
pi ra tó rio in fe ri or, co mo as pneu mo ni- 
as. O pe río do de in cu ba ção é o tem po

que le va pa ra os pri mei ros sin to mas
apa re ce rem des de a in fec ção por co-
ro na ví rus, que po de ser de 2 a 14 di as.
Ape sar dis so, a trans mis são do co ro- 
na ví rus cos tu ma ocor rer pe lo ar ou
por con ta to pes so al com se cre ções
con ta mi na das, co mo: go tí cu las de sa- 
li va; es pir ro; tos se; con ta to pes so al
pró xi mo, co mo to que ou aper to de
mão; con ta to com ob je tos ou su per fí-
ci es con ta mi na das, se gui do de con ta-
to com a bo ca, na riz ou olhos.

Ca so vo cê se sin ta do en te, com sin- 
to mas de gri pe, evi te con ta to fí si co
com ou tras pes so as, prin ci pal men te
ido sos e do en tes crô ni cos e fi que em
ca sa por 14 di as. Só pro cu re um hos pi-
tal de re fe rên cia se es ti ver com fal ta
de ar.

En tre as me di das pre ven ti vas pa ra
evi tar a con ta mi na ção es tão: la var as
mãos até me ta de do pul so, es fre gan- 
do tam bém as par tes in ter nas das
unhas; usar ál co ol 70 pa ra lim par as
mãos quan do es ti ver na rua; não en- 
cos tar as mãos no ros to em áre as co-
mo olhos, na riz e bo ca; tos sir ou es pir- 
rar le van do o ros to à par te in ter na do
co to ve lo; evi tar sair de ca sa, bem co- 
mo evi tar aglo me ra ção de pes so as,
man ten do dis tân cia mí ni ma de 2 me- 
tros; usar más ca ra.

Es cu ta va as pes so as

fa lan do que al guém

ti nha mor ri do, e eu

es ta va me lho ran do, mas

mes mo as sim, ti ve me do

de mor rer

• 20 de maio: nas ci dos em ja nei ro e fe ve rei ro
• 21 de maio: nas ci dos em mar ço e abril
• 22 de maio: nas ci dos em maio e ju nho
• 23 de maio: nas ci dos em ju lho e agos to
• 25 de maio: nas ci dos em se tem bro e ou tu bro
• 26 de maio: nas ci dos em no vem bro e de zem bro

• 30 de maio: nas ci dos em ja nei ro
• 1 de ju nho: nas ci dos em fe ve rei ro
• 2 de ju nho: nas ci dos em mar ço
• 3 de ju nho: nas ci dos em abril
• 4 de ju nho: nas ci dos em maio
• 5 de ju nho: nas ci dos em ju nho
• 6 de ju nho: nas ci dos em ju lho
• 8 de ju nho: nas ci dos em agos to
• 9 de ju nho: nas ci dos em se tem bro
• 10 de ju nho: nas ci dos em ou tu bro
• 12 de ju nho: nas ci dos em no vem bro
• 13 de ju nho: nas ci dos em de zem bro

SAU LO DU AI LI BE

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Nova parcela começa
a ser paga na segunda

O BENEFÍCIO É  PARA AUTÔNOMOS E PESSOAS DE BAIXA RENDA

AGÊNCIA BRASIL

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral co me ça rá a cre di tar a se- 
gun da par ce la do au xí lio emer gen ci al de R$ 600 a par tir
de se gun da-fei ra (18). Ao to do, cer ca de 50 mi lhões de
pes so as es tão ins cri tas no pro gra ma, cri a do pa ra ga ran- 
tir uma ren da bá si ca emer gen ci al du ran te três me ses,
pa ra o en fren ta men to dos efei tos econô mi cos da pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus. O be ne fí cio é pa go pa ra tra- 
ba lha do res in for mais e pes so as de bai xa ren da, ins cri tos
do ca das tro so ci al do go ver no e no Bol sa Fa mí lia. O ban- 
co vai ofe re cer, de gra ça, uma con ta di gi tal pa ra to dos os
be ne fi ciá ri os do au xí lio emer gen ci al. Até en tão, o ban co
só ha via aber to con tas di gi tais pa ra pes so as ca das tra das
que não ti nham con ta ban cá ria in for ma da.

Ca len dá rio do de pó si to na con ta di gi tal

Ca len dá rio do sa que em di nhei ro

NAVIO STELLAR BANNER

Operação retira 80 mil
toneladas de minério

ESTÁ PREVISTA A RETIRADA DE MAIS 60 MIL TONELADAS AINDA

Com cer ca de três me ses en ca lha do na Baía de São
Mar cos, a cer ca de 100km da ca pi tal ma ra nhen se,o na- 
vio mer can te Stel lar Ban ner con ti nua pas san do por
ope ra ção de re ti ra da do mi né rio de fer ro que es tão nos
com par ti men tos de car ga da em bar ca ção.

Em in for ma ções re pas sa das pe la Ma ri nha do Bra sil,
atra vés de bo le tim, fo ram re ti ra das, até o fim da se ma na,
cer ca de 80 mil to ne la das de mi né rio. O Na vio Gra ne lei- 
ro Al fred Ol den dorff e os Ba te lões Le euw e Jan Blan ken
per ma ne cem no lo cal pa ra re ti rar e des car tar o ma te ri al
na área de des pe jo de for ma se gu ra.

Ain da es tá pre vis ta a re mo ção de 60 mil to ne la das de
mi né rio de fer ro pa ra dar iní cio a fa se de re flu tu a ção da
em bar ca ção. O NM Stel lar Ban ner con ti nua es tá vel, as- 
sen ta do no lei to ma ri nho, que fi ca em um ban co de
areia.

Es ta ope ra ção ocor re sob a su per vi são do Na vio de
Apoio Oceâ ni co Igua te mi da Ma ri nha do Bra sil, cum- 
prin do o Pla no de Re flu tu a ção e Sal va ta gem, apro va do
pe lo Co man do do 4º Dis tri to Na val e fis ca li za do pe la Ca- 
pi ta nia dos Por tos do Ma ra nhão e pe las au to ri da des
am bi en tais do Es ta do do Ma ra nhão, Ins ti tu to Bra si lei ro
do Meio Am bi en te e dos Re cur sos Na tu rais Re no vá veis
(Iba ma) e Se cre ta ria de Es ta do do Meio am bi en te e Re- 
cur sos Na tu rais (Se ma).

São Luís, sábado e domingo 16 e 17 de maio

https://banca.oimparcial.com.br/
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Edivaldo 
Holanda Junior

Cada vez mais comum em meio 
ao enfrentamento da pandemia da 
Covid-19, o termo “lockdown” tem se 
consolidado como uma das estratégias 
mais eficazes em todo o mundo.

LEIA O ARTIGO COMPLETO NA PÁG.4

Cuidado e atenção 
ao idoso

PÁG. 7

PÁG. 9

CÓLICA MENSTRUAÇÃO. 
COMO A OSTEOPATIA 
PODE AJUDAR

Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Lockdown, 
prevenção e 
remédios

HOSANA - 
Jesus entra em Jerusalém montado 
em um jumentinho. Mas a multidão 
canta e celebra sua entrada 
triunfal com o Salmo 118:25,26.

Há dois meses tenho trabalhado com foco no 
combate à pandemia da Covid-19, ampliando 
nossa rede de saúde para atendimento 
exclusivo aos pacientes diagnosticados, além 
de implementar medidas que visam diminuir 
os impactos econômicos e sociais desta 
crise sanitária à população de São Luís. 

LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

Mateus 21:8-11

Crise política e sanitária

BANCADA DO MARANHÃO 
ALERTA PARA A 
INSTABILIDADE POLÍTICA 
EM PLENA CRISE SANITÁRIA 
QUE VIVE O BRASIL
Troca de ministros, ideia fixa de Bolsonaro e aumento 
de casos da Covid-19 põem em xeque enfrentamento 
à pandemia no país

 A crise política que se instalou no País, nos últimos dias, dentro de 
uma crise econômica resultando de uma crise sanitária provocada 
pela pandemia do novo coronavírus preocupa senadores e deputados 
que integram a bancada do Maranhão no Congresso Nacional. 

PÁG.11

Os senadores Weverton e Eliziane Gama e os deputados federais Juscelino Filho, Márcio Jerry, Bira do 
Pindaré e Zé Carlos analisam cenário nacional em entrevista ao Jornal Pequeno

Durante vários dias de videoconferências, 
o Governo do Maranhão, por meio da Casa 
Civil, Secretaria de Indústria, Comércio 
e Energia (Seinc) e Secretaria de Direitos 
Humanos, debateu a validação de protocolos 
de segurança sanitária para as áreas da 
indústria e comércio com vistas à intenção 
do governador Flávio Dino de retomar, 
gradativamente, as atividades econômicas. 
Durante as discussões, a principal proposta 
do governo é a adoção de medidas 
sanitárias que garantam a higiene e 
segurança para clientes, trabalhadores 
e estabelecimentos no entorno.

PÁG.3

GOVERNO E EMPRESARIADO 
TENTAM FORMALIZAR PROTOCOLO 
DE SEGURANÇA PARA RETOMADA 
GRADUAL DO COMÉRCIO

O secretário de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, um dos representantes 
do governo, em videoconferência com segmentos empresariais

Governo e Vale entregam primeiro
hospital de campanha do Maranhão
O Governo e a Va-
le entregaram, nesse 
sábado (16), o Hospi-
tal de Campanha de 
Açailândia, o primeiro 
hospital de campanha 
da gestão estadual para 
atendimento às vítimas 
do novo coronavírus 
do Maranhão. Cons-
truído em 26 dias, o 
hospital está localiza-
do nas proximidades 
do Fórum da cidade.
PÁG.5

O Hospital de Campanha de Açailândia já está pronto para 
atender pacientes de coronavírusSecretário reage

a “denúncia
maldosa” do 
vereador Umbelino
O secretário municipal de Saúde, Lula 
Fylho, reagiu, neste sábado (16), à denúncia 
feita sexta (15), pelo vereador Umbelino 
Júnior, de que “mesmo com uma grande 
quantidade de material em estoque num 
galpão da Semus, a Prefeitura de São Luís 
fez uma aquisição milionária com dispensa 
de licitação com uma empresa suspeita”. 

PÁG.3

Prefeitura de 
São Luís inicia 
amanhã nova 
etapa da 
campanha 
de vacinação 
contra
Influenza/H1N1

Em nova sessão, 
deputados decidirão 
sobre concursos 
públicos, fake news,
alteração na lei do 
grupo TAF e outros  
projetos

PÁG. 15
PÁG.3

O secretário Lula Fylho gravou vídeo 
diretamente do almoxarifado da Prefeitura 
para desmentir o vereador Umbelino Júnior

DIVULGAÇÃO
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Mistérios
*** “Uma usina de crises”!!! 
É assim que podemos definir 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro!!! Desde que assumiu o 
cargo, em janeiro do ano passado, 
Bolsonaro não conseguiu dar um 
dia sequer de tranquilidade ao 
Brasil!!! Determinado, cheio de 
vontade, corajoso e, até prova 
em contrário, incorruptível, o 
presidente tem protagonizado, 
dia após dia, fatos e mais fatos 
que mexem com os nervos de 
todos!!! Já se chegou até a pensar 
que fazia isso por estratégia, 
para chamar todas as atenções 
para si enquanto ministros de 
ponta, como Paulo Guedes 
(Economia), Tarcísio de Freitas 
(Infraestrutura) e Tereza Cristina 
(Agricultura), pudessem trabalhar 
com tranquilidade, sem serem 
incomodados pela imprensa!!! No 
entanto, o surgimento da pandemia 
do coronavírus veio para derrubar 
essa tese, pois está mostrando 
que Bolsonaro, de estrategista, 
não possui absolutamente nada!!! 
Essa é a sua essência, o seu 
natural..., e é por isso que tem 
credibilidade junto a boa parte 
da população brasileira..., por 
passar sinceridade!!! E é nisso 
que aposta a ‘grande imprensa’ 
que não gosta dele, ao tentar 
‘arrancar’ do presidente a sua 
credibilidade!!! Tentaram pegá-lo 
na mentira com a exigência do 
exame: não conseguiram!!! A 
chamada ‘grande imprensa’ quer 
porque quer pegar o presidente 
na mentira!!! Se vai conseguir, é 
outra história!!!

*** Bom, mas as virtudes de 
Bolsonaro, porém, não são 
suficientes para torná-lo o homem 
certo para comandar um país 
problemático como o Brasil!!! 
Faltam-lhe preparo, sabedoria, 
inteligência, discernimento 
e, principalmente, postura de 
presidente!!! Bolsonaro é o reflexo 
do sentimento de brasileiros 
indignados que não aguentavam 
mais ver um país cheio de 
políticos desonestos e com um 
índice de corrupção passando de 
todos os limites, o que se acentuou 
muito nos 13 anos em que o país 
esteve governado pelo Partido dos 
Trabalhadores!!! Mas a indignação 
e a vontade de mudança era (e 
é) tão grande, que grande parte 
dos brasileiros, agora reduzida a 
30, 35% de bolsonaristas, apoia 
incondicionalmente o presidente 
e não consegue ter lucidez para 
enxergar seus erros!!! Erros que 
se acentuaram com a queda de 
peças importantes do seu governo, 
como os ministros Luiz Henrique 
Mandetta, Sérgio Moro e agora, 
talvez nem tão importante como 
os dois, de Nelson Teich!!! Todos 
por não ‘rezarem na cartilha’ de 
Bolsonaro!!! Na questão específica 
dos ministros que comandaram 
a Saúde, por se manterem fiéis 
à Ciência e não concordarem 
com a aventura do chefe, que, 
movido pelo sentimento de seus 
apoiadores, enfiou na cabeça que 
a cloroquina é a solução para o 
combate à Covid-19!!! Talvez seja, 
mas não há COMPROVAÇÃO 
CIENTÍFICA disso!!!

*** Na última quinta-feira, a 
ministra Damares esteve em 
Floriano, no Piauí, município que 
vem sendo visto pela equipe do 
governo como referência para o 
enfrentamento da Covid-19, com 
um índice de casos e de óbitos 
baixíssimos, de fazer inveja a 
qualquer cidade brasileira!!! 
Saiu de lá dizendo-se impactada 
e garantindo que o “Protocolo 
de Floriano”, adotado a partir de 
estudos feitos por uma médica 
do município que hoje mora 
na Espanha, será adotado pelo 
Governo Federal (e até terça-
feira deve ser mesmo, segundo 
apurou Dr. Pêta)!!! Ontem, dois 
dias depois, o jornal Folha de S. 
Paulo publicou uma declaração 
do médico Justino Moreira, 
coordenador técnico do Hospital 
Regional de Floriano, que mostra 
que a história da cloroquina 

não é bem assim!!! Sabemos da 
parcialidade da Folha, hoje, da sua 
linha pesada contra Jair Bolsonaro, 
mas acreditamos, não a ponto de 
distorcer a fala de um médico!!! 
Disse o médico florianense, 
segundo a coluna Painel da Folha, 
editada pela jornalista Camila 
Mattoso, que não se poder atribuir 
à cloroquina o êxito no resultado 
obtido em 20 pacientes naquela 
cidade!!! O diferencial, segundo 
Dr. Justino, seria a prescrição 
de corticoide e anticoagulante 
em pacientes que chegam à 
internação, evitando a UTI. “Antes 
a gente usava só a cloroquina na 
segunda fase (de internação), e não 
adiantava não. A pessoa evoluía 
mal e morria. Possivelmente não 
é a cloroquina a responsável pelo 
resultado. Na fase grave ela é 
insignificante, mas talvez na fase 
precoce ajude o organismo a se 
defender”, afirmou Moreira!!!

*** Dr. Pêta não tem nenhuma 
informação a esse respeito, mas 
deduz que o retorno da impactada 
ministra Damares Alves da 
viagem que fez a Floriano (PI) 
EMPOLGOU E CONVENCEU 
Bolsonaro de que a cloroquina 
é REALMENTE a solução 
para enfrentar o coronavírus!!! 
De dentro do avião, saindo de 
Floriano, super empolgada com 
o que viu, Damares gravou um 
vídeo que ‘viralizou’ nas redes 
sociais: “Presidente, saindo de 
Floriano, no Piauí, depois de uma 
manhã em que a gente veio ver 
o milagre: o uso da cloroquina 
associada a outros medicamentos. 
As pessoas estão sendo salvas 
aqui em Floriano. Extraordinário! 
Vim com a equipe do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, com 
alguns médicos, e vim ver a 
união de todos: médicos, técnicos 
da atenção básica, médicos do 
hospital regional..., o que eles 
estão fazendo? Salvando vidas”, 
afirmou Damares, para, em 
seguida, dar seu cunho político 
à gravação: “Aqui em Floriano 
o prefeito decidiu não cavar 
covas, não comprar caixões, 
mas salvar vidas. Estou levando 
o Protocolo que é usado aqui e 
é monitorado por uma cientista 
que está lá na Espanha, mas que 
nasceu aqui em Floriano, no 
Piauí: o “Protocolo de Madri”..., 
uma brasileira, estou levando 
para o Brasil inteiro. Tchau, 
presidente”!!!

*** Como afirmei, Dr. Pêta não 
tem nenhuma informação sobre 
isso, mas acredita que o impacto 
que a ministra diz ter sentido em 
Floriano contagiou Bolsonaro e 
o fez acreditar que está correto 
na sua tese!!! Daí, o presidente 
sentiu mais necessidade, ainda, 
de tirar do ministério o médico 
Nelson Teich, que não concorda 
com essa tese e também é a 
favor do isolamento social!!! 
Daí, se já vinha se sentindo 
pressionado, o ex-ministro Teich, 
que acompanhava, em tempo real, 
todos os momentos de Damares 
no Piauí, conforme a própria 
ministra disse em sua fala na porta 
do Hospital Regional, poupou 
Bolsonaro de demiti-lo!!! Não 
teve dúvidas de que deveria deixar 
o presidente à vontade para adotar 
o “Protocolo de Madri”, ou o 
“Protocolo de Floriano”!!! E é o 
que vai acontecer até a próxima 
terça-feira, segundo informou ao 
Dr. Pêta uma fonte do Congresso 
Nacional com trânsito no Palácio 
do Planalto!!!

 *** A mesma fonte revelou que 
o Centrão quer o Ministério da 
Saúde!!! A princípio, nas últimas 
48 horas, especulou-se que o 
Centrão queria o Ministério da 
Agricultura, comandado por 
Tereza Cristina!!! Mas esse 
ministério “tem dono”, que é a 
fortíssima bancada ruralista!!! 
Além de que a ministra Tereza 
Cristina vem fazendo um 
excelente trabalho!!! Demiti-la 
agora, sem qualquer ‘motivo 
justificável’, como Bolsonaro 
‘encontrou’ nas demissões de 
Mandetta e Morro, seria um 
desastre para o presidente!!!

Tereza Cristina é destacada e 
aplaudida por todo o setor!!! Mas 
o grande trabalho dela é com a 
China, o que, inclusive, deu ao 
Brasil acesso ao maior Banco 
de Dados genéticos do mundo, 
importantíssimo para a Embrapa 
evoluir em suas pesquisas!!! Esse 
trabalho fez com que a China 
comprasse toda a soja, milho, 
carne fazendo com que o Brasil 
se tornasse, em meio à pandemia, 
o único país a crescer suas 
vendas no comércio exterior no 
agronegócio!!! Portanto, melhor 
acreditar na informação da fonte 
do Congresso, que garante que 
o Centrão quer o Ministério da 
Saúde!!! Bolsonaro pode até 
entregá-lo aos “novos aliados”, 
que inclusive já têm um nome, 
mas, antes disso, permanecerá 
no comando da pasta com o 
secretário-executivo do Ministério 
da Saúde, general Eduardo 
Pazuello!!! Pazuello se tornou 
secretário-executivo a pedido do 
próprio Bolsonaro, de quem é 
amigo!!! Então comandante da 
12ª Região Militar da Amazônia 
e conhecido nacionalmente 
por ter coordenado a Operação 
Acolhida, que cuidava da entrada 
de refugiados venezuelanos em 
Roraima, o general é homem 
de logística e deve assinar, até 
terça-feira, o que permite usar a 
cloroquina em todo o Brasil!!! 
Com o Protocolo garantido, 
Bolsonaro deverá atender ao 
Centrão e colocar como ministro 
da Saúde o paranaense Ricardo 
Barros, ex-ministro da Saúde no 
Governo Michel Temer!!! Barros 
teve coronavírus e defende a 
cloroquina porque se tratou e 
ficou bom com o medicamento. 
Ricardo Barros é ligado a Cid 
Gomes, irmão de Ciro Gomes, que 
é senador pelo Piauí, presidente 
nacional do PP e hoje tem muita 
força com Jair Bolsonaro!!! 
A esposa de Barros foi vice-
governadora no Paraná!!!

*** A fonte brasiliense acredita 
que Bolsonaro esteja meio 
‘descompensado’ hoje devido a 
algum problema sério no Rio de 
Janeiro!!! “Tem alguma coisa 
no Rio que está deixando o 
presidente à beira de um ataque de 
nervos”, acredita!!! Sim, porque 
essa história de impeachment, 
segundo também apurou Dr. 
Pêta, não prosperará!!! Nem a 
Câmara nem o Senado vão botar 
processo de impeachment contra 
Bolsonaro para frente!!! Quem 
está ainda fazendo zoada sobre 
isso é o PT, que, sem discurso 
diante do ‘desaparecimento’ de 
Lula, ‘mergulhado’ pela grande 

maioria do povo brasileiro, está 
procurando alguma coisa para 
fazer!!!

*** Mas, enfim, o problema de 
Bolsonaro parece mesmo ser o Rio 
de Janeiro!!! Em relação às suas 
teses, ele – e quem o apoia – pode 
até acreditar que esteja certo no 
rumo, mas a verdade é que o chefe 
da nação está completamente 
errado na FORMA!!! O que ele 
fez com o ex-ministro Nelson 
Teich foi lamentável!!! Numa das 
últimas entrevistas que concedeu, 
nem sabia direito o nome do 
agora ex-ministro!!! Depois, com 
todo autoritarismo, disse que 
ele TINHA QUE CUMPRIR O 
PROTOCOLO!!! Lógico que, 
depois dessa e da empolgação 
da ministra Damares com o 
‘Protocolo de Madri’ adotado em 
Floriano, não tinha outro caminho 
a tomar a não ser pedir para sair e 
deixar o presidente à vontade!!!

*** A substituição de Teich 
parece definida!!! Por enquanto 
fica o general Pazuello, até 
sacramentar o protocolo do uso 
da cloroquina, e depois deve 
assumir o paranaense Ricardo 
Barros!!! Se essas informações 
não se confirmarem, talvez 
seja interessante que Bolsonaro 
pense na sugestão do senador 
maranhense Roberto Rocha, que é 
boa: a criação de um “Gabinete de 
Crise” ou “de Guerra”, com quatro 
ou cinco grandes especialistas 
em Saúde do Brasil, comandado 
pelo vice-presidente Hamilton 
Mourão!!! Mas um gabinete 
TEMPORÁRIO, enquanto durar 
a pandemia, e não com Mourão 
como ministro!!! Passada a crise, 
o vice retornaria ao seu cargo!!! 

*** Agora, melhor mesmo foi a 
postagem, ontem, nas suas redes 
sociais, do Coronel Vieira, ex-
chefe da Casa Militar do Governo 
Roseana Sarney!!! Reformado 
da PMMA, Cel. Vieira ‘lascou’ 
uma foto do ex-secretário de 
Saúde Ricardo Murad e postou: 
“RICARDO MURAD, O 
MELHOR SECRETÁRIO DE 
SAÚDE QUE O MARANHÃO 
JÁ TEVE, É NOME CERTO 
PARA ASSUMIR ESSE 
MINISTÉRIO DA SAÚDE DO 
GOVERNO BOLSONARO”!!! 
Pior que ainda tem parlamentar 
maranhense em Brasília 
prometendo a Vieira que ‘emplaca’ 
‘Don Ricardon’ no lugar de Nelson 
Teich!!! Hahahahahahahahaha, 
rapá... essa quarentena tá fazendo 
‘nego’ surtar mesmo!!!

*** Pronto!!! Agora vamos falar 
de Dória!!! Sobre as posições 
do governador de São Paulo, um 
parlamentar ouvido por Dr. Pêta 
fez uma observação/definição 
precisa: “O poder e a paixão são 
duas coisas que ‘cegam’ o homem, 
e Dória está APAIXONADO 
pelo PODER”!!! Aí, f...., 
hahahahahahahahahahahaha!!!
*** Outra conclusão do 
parlamentar: “A herança que a 
Covid-19 deixará ainda conseguirá 
ser menor do que a deixada pelo 
PT, nos 13 anos que governou o 
Brasil”!!! Verdade!!!

*** Na segunda-feira passada, 
tarde da noite, depois da exibição 
do Jornal Nacional com a 
entrevista coletiva de Nelson 
Teich ‘tontinho’ diante da pergunta 
de um jornalista sobre o decreto 
de Bolsonaro que liberava o 
funcionamento de salões de 
beleza, barbearias e academias, 
meu chefe teve uma conversa com 
o ex-governador José Reinaldo 
Tavares!!! Mas ou menos assim:

- Teich vai ser demitido. Ficou 
surpreso com a nova lista 
de atividades não essenciais 
liberadas por Bolsonaro”, disse Zé 
Reinaldo!!!

- Eu vi. Coitado... deu pena”, falou 
meu chefe, complementando: 
“Mas ele não vai ser demitido não; 
vai PEDIR PRA SAIR”!!!

- Verdade, hahahahahaha”, 
‘fechou’ o ex-governador!!!

 *** Rapaz, essa ‘quarentena’ 
tá fazendo ‘nego’ ‘subir nas 
paredes’!!! Galera não deixa 
‘passar’ uma!!! Olha essa!!! Na 
sexta, 14, começou a ‘rodar’, 
nas redes sociais, um vídeo 
institucional da Secretaria de 
Estado de Turismo – “O QUE 
TE FAZ SENTIR SAUDADE 
DO MARANHÃO”? – com 
um depoimento da atriz Paloma 
Bernardi fazendo altos elogios 
ao Maranhão e, especialmente, 
aos Lençóis Maranhenses: “Ano 
passado eu pude conhecer o 
Maranhão, esse lugar ‘assim’ 
extremamente caloroso, com 
pessoas calorosas... E o lugar 
mais lindo que eu conheci foram 
os Lençóis Maranhenses. É um 
paraíso, uma paisagem, uma 
contemplação... eu me senti 
‘assim’ perto de Deus. Fora 
a culinária, fora o folclore, a 
arte desse lugar... foi incrível. 
E eu não vejo a hora dessa 
quarentena passar para poder 
viajar novamente e estar com 
vocês”!!! Aí, uma figura que 
conheceu a Paloma envia o vídeo 
para um amigo, que, depois de 
olhar, pergunta: “E ela é ‘bonitona 
mesmo”???!!! “Um espetáculo”, 
respondeu o interlocutor, ouvindo 
do amigo, em seguida: “Imagina 
ela debaixo dos Lençóis”, 
hahahahahahahahahahahahaha!!!

*** Aí você vai nas agências de 
notícias e depara com a ‘bombinha’ 
de que Humberto Martins, eleito 
por aclamação para a presidência 
do Superior Tribunal de Justiça, 
participou, quarta-feira, 13, de uma 
live ao lado de Cesar Asfor Rocha, 
ex-ministro do STJ, investigado 
por suspeita de receber propina 
da Camargo Corrêa para enterrar 
a Operação Castelo de Areia!!! 
E uma live patrocinada pela 
JBS!!! Mas, vem cá, não foi esse 
Humberto Martins aí que “caiu 
matando” no juiz maranhense 
Douglas de Melo Martins por 
ter feito uma live com Duarte Jr 
para explicar o lockdown???!!! 
‘Rapá’..., eita hipocrisia!!! “Jesus/
Maria/José”...!!!

*** E Rubens Pereira, momentos 
depois da queda do Nelson Teich 
no Ministério da Saúde!!! Pois 
é..., ‘correu’ para o twitter e 
disparou: “Em plena pandemia, 
Bolsonaro cria a figura do 
rodízio de ministro”!!! Queria 
o quê, secretário!!!??? Rodízio, 
churrasco... é com ele mesmo!!! 

*** Qual âncora de programa 
político, com o apoio do seu 
sucessor no cargo da emissora 
‘debaixo da ponte’, quer tirar 
um ‘prefeiturável’ do ar para 
competir com o programa do 
qual foi demitido???!!!
 
*** Quem é o sindicalista 
que obteve dois ‘importantes’ 
feitos em sua gestão, 
conseguindo, primeiramente, 
ter 0% aumento salarial, e o 
segundo não se reeleger???!!! 
Pois, agora, não é que o 
‘corajoso’ está em plena pré-
campanha para vereador!!!

*** Quem foi a empresária, 
‘ex-cara-metade’ de 
artista, que não respeitou 
a quarentena, fez alguns 
‘balacobacos’ em seu 
‘apezão’, na Península, 
e acabou contraindo o 
coronavírus???!!! Pior que, 
segundo ‘rola’ na ‘Grande 
Ilha’, esses ‘PVTzinhos”, 
como definiu uma conhecida 
blogueira da cidade, estão 
acontecendo ‘é mesmo’, ali 
pras bandas da Península, e, 
segundo a blogueira, repletos 
de ‘cafetões’!!! Hum... hum... 
depois, depois...!!!

*** Qual é a instituição 
defensora dos interesses da 
coletividade que, em meio 
às graves crises sanitária e 
econômica, decidiu comprar, 
pela ‘bagatela’ de mais de 
350 mil ‘pilas’, dois veículos 
de luxo???!!! “Jesus/Maria/
José”!!! Par quê (ops) por quê 
isso???!!!

*** Qual prefeito de cidade 
maranhense situada à margem 
da BR-135 que já recebeu 
mais de R$ 10 milhões 
de recursos federais da 
Saúde, esse ano, quase R$ 2 
milhões para Média e Alta 
Complexidades, mais de 5 
milhões exclusivamente para 
tratamento da covid-19 e até 
hoje não se viu um anúncio de 
criação de um único leito de 
UTI sequer para tratamento 
da doença???!!!

*** Será que tem prefeito 
preocupado com o início de 
uma pesquisa do Ibope sobre 
evolução da Covid-19 no 
Maranhão???!!!

*** O que estaria por trás 
da denúncia infundada do 
vereador Umbelino Júnior 
contra a Secretaria de Saúde 
de São Luís???!!! ‘Rapá’!!! 
E o secretário Lula Fylho 
já disse que vai juntar todas 
as provas para levar ao 
conhecimento dos órgãos de 
controle!!! 

*** Quem foi o prefeito 
que ‘correu’ para Brasília 
depois que a crise sanitária 
‘arrochou’ em sua 
cidade???!!! Foi esperar 
acontecer, taí o resultado!!! 

*** Quem foi o integrante 
do STJ que “entrou de sola” 
no juiz Douglas de Melo 
Martins, por causa da live 
que ele fez com o deputado 
estadual Duarte Jr, e depois 
foi flagrado fazendo uma live 
com um colega de toga???!!!

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Miudinhas

• Com objetivo de debater o Bullying e qualquer tipo de discriminação e 
preconceito, o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão (IEMA) realiza a partir da próxima quarta-feira (20), o Pink 
Shirt Day (Dia da Camisa Rosa). 
• A ação propõe o uso de camisas na cor rosa a partir do dia 20 de maio, 
também na quarta-feira seguinte, dia 27 deste mês, como forma de 
chamar atenção para a iniciativa. 
• Na oportunidade serão desenvolvidas lives e rodas de conversa online, 
que envolvam temas relacionados ao preconceito e qualquer tipo de 
discriminação.

Informe JP

A saída precoce de Nelson Teich do comando do Ministério da Saúde 
obteve ampla repercussão nas redes sociais, na sexta-feira (15).
O governador Flávio Dino reagiu à demissão do ministro, que 
permaneceu menos de um mês à frente da pasta.
“A confusão que Bolsonaro cria é única no planeta. Espero que as 
instituições julguem o quanto antes a produção de tantos desastres, 
entre os quais a demissão de dois ministros da Saúde em meio a 
uma gigantesca crise sanitária. O Brasil merece uma gestão séria e 
competente”, escreveu o governador em uma rede social.
A senadora Eliziane Gama, líder do partido Cidadania, também 
comentou no Twitter:
“O covid-19 deve agora estar batendo palmas para o governo federal. 
Com a pandemia em crescimento, o presidente deixa em frangalhos 
a sua principal estrutura de combate, o Ministério da Saúde. Atitude 
impensável, incompreensível”!
A senadora acrescenta, em outra postagem:
“A saída do ministro Nelson Teich, menos de um mês depois de ser 
nomeado, revela a gravidade da crise no governo. Foi forçado a sair 
porque não concordou com a ideia irresponsável de defender o uso 
deliberado da cloroquina e do fim do isolamento social. É um governo 
contra a ciência”.
O secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, também se manifestou: “E 
no meio da pandemia mais uma vez se perde o comando do Ministério. 
No meio de uma guerra, estamos trocando os generais. Difícil dar certo 
desse jeito”.
Sobre o assunto, o secretário estadual de Cidades, Rubens Júnior, pré-
candidato do PCdoB à Prefeitura de São Luís, escreveu:
“Em plena pandemia, Bolsonaro cria a figura do rodízio de ministros. 
Primeiro, liga a frigideira; depois, desmoraliza numa live; por fim, 
substitui. Gera likes, mas não é nada eficaz no combate ao coronavírus. 
Mais grave não é trocar dois ministros da Saúde em plena pandemia. O 
pior é trocá-los porque seguem as recomendações médicas aplicadas no 
mundo inteiro”, ressaltou.

Demissão do ministro da Saúde
é questionada nas redes sociais

Simplício Araújo, um dos representantes do governo, em 
videoconferência com segmentos empresariais

Batalha e medalhas
Em seu perfil oficial no Twitter, 
o senador Weverton, líder 
do PDT no Senado, critica 
declarações do ministro da 
Economia:
“Paulo Guedes diz que policiais 
e médicos não devem querer 
medalhas antes da batalha, logo 
não podem ter reajuste até fim 
de 2021. Ministro, a batalha 
deles é agora. E não é para 
agradar investidores. É para 
manter brasileiros vivos. Mais 
respeito por quem arrisca a 
própria vida”!
Obra na BR-135
O senador Roberto Rocha, 
líder do PSDB no Senado, 
comemora o fato de o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
ter assinado ordem de início de 
serviço para obras na BR-135 
com o Batalhão de Engenharia 
do Exército (BEC) para o dia 
18/05/2020 - segunda-feira.
“Nossos agradecimentos ao 
presidente Bolsonaro e ao 
ministro Tarcizio”, afirma o 
senador, postando em suas 
redes sociais uma cópia da 
ordem de serviço assinada 
pelo superintendente regional 
do Dnit no Maranhão, Glauco 
Henrique Ferreira da Silva.
Hospital de 
Campanha
Nesta segunda-feira (18), às 
9h, o Governo do Maranhão 
entrega o primeiro Hospital de 
Campanha de São Luís com 
200 leitos.
Localizada no pavilhão 
de eventos do Multicenter 
Negócios e Eventos, de 
propriedade do Sebrae-MA, 
na Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, a estrutura conta 
com 190 leitos clínicos e 10 de 
UTI.
O espaço para a montagem 
do hospital foi requerido por 
meio de decreto governamental 
e a montagem da estrutura 

é resultado de uma parceria 
entre a Empresa Maranhense 
de Administração Portuária 
(Emap), Vale, Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
e Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares, que será 
a administradora da unidade.
Combate ao 
coronavírus
O deputado federal Gastão 
Vieira (Pros) usou suas redes 
sociais para anunciar, nessa 
sexta-feira (15), que destinou 
emenda de mais de R$ 6 
milhões para o combate ao 
novo coronavírus no Maranhão.
“Nesse momento não 
podemos politizar a pandemia. 
Precisamos nos unir em prol 
de todos. Estou destinando 
emenda de mais de 6 milhões 
para o combate ao coronavírus 
no Maranhão”, disse.
Ao todo, o Maranhão terá 
R$ 130 milhões de emendas 
de bancada para o combate à 
Covid-19, sendo R$ 43 milhões 
para o governo do Estado, 
R$ 4 milhões para o Hospital 
Aldenora Belo e o restante 
distribuído para os municípios.
Ação popular
Os deputados Bira do Pindaré 
(PSB-MA), Túlio Gadêlha 
(PDT-PE), Benedita da Silva 
(PT-RJ) e Áurea Carolina 
(PSOL-MG) entraram com 
uma ação popular no Ministério 
Público Federal contra o 
presidente da Fundação 
Palmares, Sérgio Camargo.
Eles pedem que Camargo retire 
publicações feitas nos canais 
de comunicação da instituição 
contra Zumbi dos Palmares, 
alegando abuso de poder e 
desvio de finalidade.
Segundo eles, os posts 
“ostentam o escopo de 
desqualificar a figura que dá 
nome à instituição constituída 
para promover e preservar 
valores históricos e culturais da 
influência negra no Brasil”.

Governo e segmentos empresariais buscam 
segurança sanitária para abertura do comércio
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Durante vários dias de 
videoconferências, o Governo 
do Maranhão, por meio da Casa 
Civil, Secretaria de Indústria, 
Comércio e Energia (Seinc) e 
Secretaria de Direitos Humanos, 
debateu a validação de protocolos 
de segurança sanitária para as 
áreas da indústria e comércio com 
vistas à intenção do governador 
Flávio Dino de retomar, 
gradativamente, as atividades 
econômicas. 
Durante as discussões, a principal 
proposta do governo é a adoção 
de medidas sanitárias que 
garantam a higiene e segurança 
para clientes, trabalhadores e 
estabelecimentos no entorno. 
Segundo informou a Seinc, uma 
das secretarias envolvidas nas 
conversas com os setores da 
atividade econômica, muitas 
empresas já estão adotando 
medidas sanitárias, a fim de 
prevenir o coronavírus.
Em contato com o Jornal 
Pequeno, o secretário Simplício 

Araújo, titular da pasta, disse 
que os protocolos estão sendo 
montados com a participação 
de entidades empresariais, 
associações e representantes de 
diversos segmentos empresariais, 
considerando o que está sendo 
feito no Brasil e no mundo. “E 
aqui de forma democrática”, 
ressaltou. 
“O governo não está dizendo que 
depois do lockdown vai reabrir 
o comércio. Estamos fazendo 

um trabalho de formulação 
desse protocolo, que será geral 
e também específico, atendendo 
a particularidades de cada setor. 
Ouvimos e discutimos com vários 
segmentos e vamos encaminhar o 
documento ao Governador Flávio 
Dino”, explicou Araújo.
Segundo Marcelo Tavares 
(Casa Civil) e Francisco 
Gonçalves (Direitos Humanos), 
as propostas do protocolo 
foram debatidas amplamente 

com entidades empresariais, 
como a Federação Indústrias do 
Estado do Maranhão (Fiema), 
Associação dos Comerciantes 
de Material de Construção 
(ACOMAC), Sindicato das 
Indústrias da Construção Civil 
(SINDUSCON), Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas 
(FCDL), Câmara de Dirigentes 
Lojistas de São Luís (CDL), 
Federação de Bens, Serviços de 
Turismo do Estado do Maranhão 
(Fecomércio), Associação 
Comercial do Maranhão (ACM), 
bares, restaurantes, shoppings 
centers, Porto do Itaqui, empresas 
que operam na área portuária e 
representantes do segmento da 
educação. 
Nesta semana, uma nova rodada 
de videoconferência deverá ser 
realizada com mais segmentos, 
com o objetivo de apresentar 
a proposta de protocolos do 
Governo do Estado e recolher 
sugestões e ponderações.

A Assembleia Legislativa 
realizará, amanhã (18), às 10h, 
nova sessão com votação por 
videoconferência, para apreciar, 
dentre outras matérias, novas 
medidas de enfrentamento à 
Covid-19 no estado. Estarão em 
pauta o projeto do presidente 
da Casa, Othelino Neto, que 
define normas de concursos 
públicos para profissionais da 
área de saúde que atuaram no 
combate à doença no âmbito da 
administração pública estadual. 
Estão ainda em pauta outra 
proposição de Othelino, que 
prevê punição para quem 
divulgar ‘fake news’ sobre 
pandemias, endemias e 
epidemias vigentes no estado, e 
a Medida Provisória do Poder 
Executivo que altera a lei da 
criação do grupo ocupacional 
Tributação, Arrecadação 
e Fiscalização (TAF), da 
Administração Tributária do 
Estado, e o Plano de Carreiras, 

Cargos e Salários.
Também de autoria do Poder 
Executivo, será apreciado 
projeto que autoriza o executivo 
a realizar a afetação de bens 
imóveis em favor do Ministério 
Público do Maranhão.
COMBATE À PANDEMIA

Consta, ainda, na Ordem do 

Dia, projeto dos deputados 
Neto Evangelista e Adriano que 
estabelece medidas de proteção 
aos maranhenses durante o plano 
de contingência do Governo 
do Estado referente ao novo 
coronavírus.
E ainda uma proposição do 
deputado Dr. Yglésio que altera 

a lei que dispensa a necessidade 
de carimbos em prescrições para 
aquisição de medicamentos no 
estado do Maranhão.
CALAMIDADE PÚBLICA
Os parlamentares também 
apreciarão projetos de decretos 
legislativos que aprovam pedidos 
de reconhecimento do estado 
de calamidade pública nos 
municípios de Colinas, Timon, 
Lago dos Rodrigues, Carolina, 
Magalhães de Almeida, Bom 
Jesus das Selvas, Alcântara, 
Esperantinópolis, Santa Luzia do 
Paruá, Conceição do Lago Açu, 
Rosário, Mata Roma e Santa 
Inês.
A sessão extraordinária terá 
transmissão ao vivo pela TV 
Assembleia, no canal aberto 
digital 51.2, canal 17 na TVN, 
site www.al.ma.leg.br/tv, rádio 
web, www.radioalema.com, e 
nas páginas oficiais da TV e 
da Assembleia Legislativa no 
Facebook.

Em nova sessão, deputados decidirão sobre
concursos públicos, fake news e outros projetos

Secretário reage a “denúncia
maldosa” do vereador Umbelino
O secretário municipal de Saúde, 
Lula Fylho, reagiu, neste sábado 
(16) à denúncia feita ontem (15) 
pelo vereador Umbelino Júnior, 
de que “mesmo com uma grande 
quantidade de material em 
estoque num galpão da Semus, 
a Prefeitura de São Luís fez 
uma aquisição milionária com 
dispensa de licitação com uma 
empresa suspeita”. 
Umbelino disse que teve pedir 
apoio da polícia para poder 
entrar no galpão, onde descobriu 
“milhares de equipamentos de 
proteção individual”. Segundo 
ainda o vereador, “após o 
município decretar situação de 
calamidade pública, pelo menos 
dois contratos foram firmados 
para a compra de materiais numa 
grande quantidade que até o 
momento não chegou ao galpão”.
“DENÚNCIA MALDOSA”
Lamento muito ter que tirar 
tempo nesse momento tão 
conturbado para desmentir 
alguém que, maldosamente, 
quer nos incriminar”, disse 
Lula Fylho, ao gravar um vídeo 
diretamente do local ‘visitado’ 
pelo vereador de São Luís.
“Gravei esse vídeo para 
restabelecer a VERDADE. 
E informar que nós não 

esperaremos fiscalização, nós 
iremos procurar os órgãos de 
controle e Conselho Municipal 
de Saúde para entregar toda 
a documentação e provar 
que estamos trabalhando e 
comprando com muita seriedade 
e responsabilidade com o erário”, 
disse o secretário titular da 
Semus.
“A nossa gestão é séria. O 
prefeito Edivaldo é uma das 
pessoas mais sérias que conheço. 
E eu jamais colocaria minha 
biografia e de toda uma equipe 
em jogo. Temos trabalhado 
demais, todos os dias, inclusive 

feriados e finais de semanas. Não 
vou permitir que uma pessoa 
agindo de maneira inescrupulosa 
coloque todo esse trabalho na 
lama. Entrei de cabeça erguida 
na gestão pública. E, quando sair, 
vai ser de consciência tranquila”, 
concluiu Lula Fylho.
O VÍDEO
“É lamentável que, num 
momento em que a se precisa ter 
muito foco e energia no trabalho, 
a gente tenha que vir aqui 
para desmentir uma denúncia 
caluniosa feita por um membro 
do parlamento municipal. Nós, 
da gestão da saúde, da gestão do 

prefeito Edivaldo, trabalhamos 
com seriedade. Então, estou aqui 
para restabelecer a verdade. Aqui 
é o almoxarifado da Secretaria 
de Saúde. 
Uma empresa terceirizada, que 
precisa de autorização, sim, 
para entrar, porque aqui não é 
um prédio público, é um prédio 
alugado pela empresa. Tudo 
que vocês estão olhando aqui 
atrás nesse vídeo (o vídeo foi 
disseminado nas redes sociais) 
são EPIs. Essa ‘rua’ toda são 
EPIs para as nossas equipes. 
Não está sendo escondido aqui, 
está sendo armazenado aqui, para 
dispensação para nossas equipes. 
E fazemos isso toda semana. 
Trabalhamos sábados, feriados, 
domingos, todos os dias, para 
que a gente não deixe faltar nada 
nas nossas unidades. 
Eu fiz dois desafios ao vereador 
(Umbelino Júnior foi o edil autor 
da denúncia): 1: Me mostre onde 
está faltando EPI para equipe 
nossa. Não está faltando. E 2: 
Leve para a Justiça, porque lá 
você não vai se esconder atrás 
da imunidade parlamentar e falar 
o que você falou para mim na 
audiência da Câmara. E eu não 
vou esperar não. Nós estamos 
juntando tudo e vamos entregar 
para os órgãos de controle, 
porque a gente trabalha com 
seriedade, e, acima de tudo, com 
a verdade, e essa é a verdade”, 
diz Lula Fylho no vídeo que está 
em todas as suas redes sociais.

O secretário Lula Fylho gravou vídeo diretamente do almoxarifado da 
Prefeitura para desmentir o vereador Umbelino Júnior

Othelino Neto presidirá a sessão remota por videoconferência
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Edivaldo Holanda Junior
Prefeito de São Luís
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Dr. ARMANDO BOGEA DE OLIVEIRA - CRM 419
CARDIOLOGISTA

Horário de atendimento:
Segunda, terça, quinta: das 14:00 às 19:00hs
Quarta: das 08:00 à s 18:00hs
Sexta: das 08:00 às 12:00hs
Aceitamos convênio APCEF
Atendimento por hora marcada (chegar 30 min. antec.)

Endereço Rua Mitra, Ed. Atrium 
Plaza Sala 103, Renascença 2

Fone: 3227-3441

Eduardo
Nicolau

*Procurador de Justiça e candidato a
Procurador-Geral de Justiça

Cuidado e atenção ao idoso
Há dois meses tenho trabalho 
com foco no combate à pandemia 
da Covid-19, ampliando 
nossa rede de saúde para 
atendimento exclusivo aos 
pacientes diagnosticados, além 
de implementar medidas que 
visam diminuir os impactos 
econômicos e sociais desta 
crise sanitária à população de 
São Luís. No entanto, a cidade 
e os cidadãos continuam tendo 
outras demandas e quando esta 
pandemia for superada - tenho 
fé que isto ocorrerá em breve - é 
preciso garantir os meios para 
que todos retomem suas rotinas 
com o máximo de normalidade 
e tenham as suas necessidades 
supridas.
Por isso, continuo trabalhando 
também para implementar 
políticas que melhorem a vida e o 
bem-estar das pessoas, sobretudo 
as mais vulneráveis. Esta semana 
anunciei a abertura da primeira 
unidade municipal de longa 
permanência para o acolhimento 
de idosos de São Luís. A unidade 
será gerenciada por meio de 
parceria com o Instituto Pobres 
Servos da Divina Providência. A 
implantação do abrigo teve apoio 
da Fundação Vale por meio do 
Conselho Municipal de Direitos 
do Idoso e da Rede de Atenção à 

Pessoa Idosa.
O abrigo vai funcionar no bairro 
Olho d’Água, mas por causa 
da pandemia, o local só vai 
começar a receber os primeiros 
idosos daqui cerca de dois meses, 
pois precisamos trabalhar em 
ritmo menos acelerado neste 
momento para não expor nossos 
funcionários e a população ao 
risco de contaminação. Assim 
temos feito em todas as áreas da 
nossa gestão que não são voltadas 
para o combate à pandemia da 
Covid-19. O trabalho está sendo 
feito com mais rigor, dentro dos 
limites sanitários necessários 
para o momento, mas avançando 
em prol da população.
A unidade municipal de longa 
permanência receberá idosos 
a partir dos 60 anos que não 
dispõem de condições para 
permanecer na família ou 
se encontram com vínculos 
familiares fragilizados ou 
rompidos, em situações de 
negligência familiar ou 
institucional, sofrendo abusos, 
maus-tratos e outras formas de 
violência, ou com a perda da 
capacidade de autocuidado.
Ao serem recebidos no abrigo 
eles terão toda a assistência, 
cuidado e atenção que precisam 
e merecem. O local contará com 

assistentes sociais, psicólogos, 
fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, técnicos de 
enfermagem; cuidadores sociais 
entre outros. Mais que um 
compromisso, a abertura deste 
abrigo é um sonho que nos 
permite ampliar a atenção e o 
cuidado com este segmento da 
população, sobretudo os mais 
vulneráveis.
A população idosa já é atendida 
em todos os recortes da nossa 
política de assistência social. A 
unidade que estamos implantando 
vai fortalecer este trabalho, 
pois será um espaço exclusivo 
para seu acolhimento. Hoje, eles 
já recebem abrigo em outros 
equipamentos da nossa rede.
Temos ainda outras iniciativas 
na nossa gestão voltadas 
exclusivamente para a população 
idosa como o programa São Luís 
Saudável, que tem como  objetivo 
estimular a prática de atividades 
físicas, cuidados com a saúde 
e exercício da cidadania. Com 
as ações presenciais suspensas 
por conta da pandemia, estamos 
disponibilizando as aulas por 
meio da internet.
Temos ainda o Centro de Atenção 
Integral ao Idoso (Caisi). No 
momento, em razão da pandemia, 
as atividades do Caisi estão 

suspensas. O único atendimento 
realizado pela unidade é 
direcionado, exclusivamente, 
para pessoas que necessitam 
de receitas para remédios 
controlados.
No Caisi a população idosa conta 
com a assistência prestada através 
de grupos de convivência sobre 
saúde do homem, hidroginástica, 
ioga, artes manuais, pilates, 
coral, dança e terapia familiar. 
O centro oferece também 
serviços especializados na 
área de saúde como consultas 
médicas em geriatria, educação 
física, fonoaudiologia, nutrição, 
psicologia, terapia ocupacional, 
fisioterapia, serviço social, 
além dos grupos terapêuticos 
(arteterapia, memória, 
convivência e outros).
Sou prefeito de São Luís para 
poder cuidar das pessoas. Por 
isso, cuidar de quem dedicou sua 
vida a cuidar da família é uma 
das nossas prioridades. Seguirei 
trabalhando para garantir toda a 
assistência necessária aos idosos 
da nossa cidade. 
Então, neste momento de crise 
sanitária, peço a todos que 
cuidem de seus idosos e os 
mantenham protegidos contra o 
novo coronavírus.

GRATIDÃO

ACADEMIA MARANHENSE DE MEDICINA
Fundada em 25 de abril de 1988 

Rua São João, 265 - Centro.
São Luís – MA.

EDITAL Nº 02/2020
O Sr. Presidente da Academia Maranhense de Medicina, nos termos 
previstos nos artigos 10, 11 e seus parágrafos e alíneas, 26 e 43 do 
Regimento Interno da Entidade, convoca os Acadêmicos (as) Titulares para 
Assembleia Geral Extraordinária (on-line) a realizar-se, no dia 17de junho 
de 2020, quarta-feira, do ano em curso às 9:00 horas, com o fim específico 
de promover a apuração dos votos, adredemente enviados para o e-mail da 
Academia Maranhense de Medicina: academiademedicinama@gmail.
com pelos Acadêmicos (as), os quais devem eleger o novo Membro Titular 
da cadeira nº 25, cujo Patrono é o Dr. Juvêncio Mattos.

São Luís 17 de maio de 2020
Acad. José Márcio Soares Leite

Presidente da Academia Maranhense de Medicina

Inaugurado em Açailândia o primeiro 
hospital de campanha do Maranhão
A unidade é resultado de uma parceria firmada entre o Estado e a mineradora Vale

O Governo e a Vale entregaram 
nesse sábado (16) o Hospital 
de Campanha de Açailândia, o 
primeiro hospital de campanha da 
gestão estadual para atendimento 
às vítimas do novo coronavírus do 
Maranhão. O hospital construído 
em 26 dias está localizado nas 
proximidades do Fórum de 
Açailândia, no bairro Tropical. 
Ao todo, são 60 leitos, sendo 53 
de enfermaria e sete de UTI. O 
hospital contará com o apoio de 
duas ambulâncias de plantão, 
ambas equipadas com estrutura de 
UTI. Cerca de 217 profissionais 
fazem parte da equipe que dará 
assistência aos pacientes. A 
estrutura dará apoio a municípios 
da região tocantina.
De acordo com o secretário 
estadual da Saúde, Carlos Lula, 
o Hospital de Campanha de 
Açailândia é uma iniciativa que 
vai ajudar a desafogar outras 
unidades públicas de saúde. “O 
hospital de campanha vai servir 
não só para Açailândia, mas 
para toda a região. É um hospital 
moderno, de média complexidade, 
com 60 leitos, sendo sete de UTI 
com respiradores. A gente tem 
certeza de que ele vai salvar 
muitas vidas. Melhor que abrir, 
vai ser quando pudermos anunciar 
que vamos fechar o hospital, 
porque vai mostrar que vencemos 
a pandemia”, afirmou Lula. 
A montagem do equipamento 
contou a importante parceria da 
Vale. “O hospital de campanha 
em Açailândia terá papel 
fundamental na luta contra a 
Covid-19. Ele está aqui para 
salvar vidas! Essa parceria 
demonstra nosso entendimento 
de que a única maneira de 
vencer essa pandemia é somando 
esforços. Além do hospital, a Vale 
também está disponibilizando 
duas ambulâncias UTI para 
suporte dos pacientes. É um 
esforço conjunto voltado à saúde 
das pessoas, das comunidades da 

qual nós também fazemos parte”, 
destacou o gerente executivo da 
Vale, João Falcão.
O chefe da Casa Civil, Marcelo 
Tavares, exaltou os esforços 
para o combate ao Covid-19 e 
relembrou que o autocuidado 
é a melhor solução. “Além de 
agradecer a todos os parceiros 
por este hospital, acima de tudo, 
é fundamental lembrar que o 
sucesso na luta contra a pandemia 
depende fundamentalmente 
das pessoas, da necessidade do 
isolamento social, dos hábitos de 
higiene. Sem isso, é impossível 
vencer essa pandemia”, enfatizou.
O presidente da Empresa 
Maranhense de Serviços 
Hospitalares (Emserh), Marcos 
Grande, explicou como será o 
funcionamento do Hospital de 
Campanha de Açailândia. “O 
hospital é uma unidade exclusiva 
para pacientes Covid-19 e vai 
ajudar muito a região. O paciente 

precisa passar por um filtro em 
uma Unidade Básica de Saúde 
que vai regular este paciente 
para o hospital de campanha, 
onde receberá todo o suporte 
necessário”, esclareceu. 
REGIÃO TOCANTINA
Os prefeitos de Açailândia, 
Itinga e de Vila Nova dos 
Martírios estiveram presentes 
na entrega do novo equipamento 
para tratamento de pacientes 
acometidos pelo Covid-19.
“Quero agradecer ao governo 
do Estado, à Vale e a todos os 
profissionais de saúde que têm se 
empenhado na luta contra essa 
doença. Esse hospital vai ajudar a 
nossa população e as pessoas dos 
municípios do entorno”, afirmou 
Aluísio Silva Sousa, prefeito de 
Açailândia. 
A prefeita de Vila Nova dos 
Martírios, Karla Batista, também 
comemorou a entrega. “É fruto do 
comprometimento do governador 

Flávio Dino e do secretário 
Carlos Lula com a saúde de todo 
o Estado. A prova disso está aqui 
hoje, com a abertura desta nova 
unidade exclusiva para Covid-19”, 
disse. 
NOVOS LEITOS
Carlos Lula ainda informou que, 
nesta segunda-feira (18), será 
aberto em São Luís o segundo 
hospital de campanha. A estrutura 
está sendo montada no espaço 
Multicenter Negócios e Eventos, 
do Sebrae, e contará com 200 
leitos, sendo 190 para enfermaria 
e 10 de cuidados intensivos.
O espaço vai receber pacientes 
oriundos das UPAs da capital.  
Além disso, o secretário ressaltou, 
ainda, que serão abertos novos 
leitos de UTI e clínicos em 
unidades de saúde nas cidades 
de Caxias, Lago da Pedra, Santa 
Luzia do Paruá e São Luís até o 
final de maio.

Leitos do hospital de campanha de Açailândia vão servir para toda a região 

ROGÉRIO SOUSA

Avizinha-se a escolha para o 
cargo de Procurador Geral de 
Justiça do Estado do Maranhão. 
Promotoras e Promotores de 
Justiça, Procuradoras e Procura-
dores de Justiça, por intermédio 
de eleição direta, votarão em até 
três nomes que integrarão uma 
lista tríplice a ser posteriormente 
encaminhada para a escolha e 
nomeação do Sr. Governador do 
Estado, como determina o artigo 
128, II, § 3.º da Constituição 
Federal.
Ao longo das últimas semanas, 
realizei intensa campanha de 
divulgação de ideias para um 
Ministério Público interagente 
e solidário. E agora, nessa reta 
final, antes do resultado das 
urnas e mesmo diante dessa crise 
de saúde pública que estamos 
vivendo, quero sincer amente 
agradecer a todas as pessoas que 
doaram parcela de seu tempo 
e de seu conhecimento para o 
engrandecimento desse projeto. 
Não posso me eximir disso.
Nenhuma candidatura, a qual-
quer cargo, deve se sustentar 
quando é outorgada, quando 
é imposta. U ma candidatura 
deve representar um projeto e 
deve nascer naturalmente, pois 
ninguém deve ser candidato de si 
próprio.
Um conjunto de ideias e de es-
forços para gerir uma instituição, 
em um determinado momento, 
ganha uma face e um nome. 
Contudo, acredito qu e esse rosto 
apenas simboliza muitos outros 
rostos que a história dentro da 
instituição cuidou de unir em 
um mesmo sentimento. Tenho a 
honra de participar de um grupo 
grande de colegas que estão 
unidos.
No exercício dos diversos cargos 
que ocupei ao longo da carreira, 
como
Corregedor Geral, Subprocura-
dor Geral de Justiça, membro 

do Conselho Superior, dentre 
outros, tive sempre a satisfação 
de agregar colegas e transformá 
los em amigos. Esses, principal-
mente após a elevação da nossa 
Corregedoria Geral do Ministério 
Público do Maranhão a uma 
posição de elevadíssimo desta-
que em nível nacional, segundo 
o ranking do próprio Conselho 
Nacional do Ministério Público, 
incentivaram me dessa vez a 
propor um projeto de administra-
ção para a Procuradoria Geral de 
Justiça, a chefia maior da institui-
ção. Aceitei o desafio.
Portanto, diante do avizinha-
mento do final dessa campanha, 
quero agradecer à sociedade 
maranhense e a cada colega pela 
atenção e palavras de incentivo, 
bem como pelo auxílio moral e 
intelectual que muitos dispen-
saram ao nosso projeto. Quero 
que você saiba que essa candida-
tura também é sua, esse projeto 
também é seu, pois ele nasceu 
naturalmente, a partir de cada 
ideia encaminhada por mídia 
social, de cada sugestão
ouvida nas mais diversas con-
versas, de cada crítica constru-
tiva devidamente assimilada.
Obviamente, sem citar nomes, 
quero que cada um de vocês 
tenha a certeza de que participam 
e fazem parte desse processo 
em busca da construção de um 
Ministério Público impessoal, 
interagente e solidário.
A nossa família jurídica é de 
ori gem romano germânica, 
e uma das suas máximas é o 
nullum officium referenda gratia 
necessarium est, ou seja, não há 
dever maior do que a gratidão. 
Obrigado!

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Weverton Rocha
Senador do Maranhão e líder do PDT no Senado

A educação existe para fazer justiça social, 
por isso o Enem deve ser adiado
Uma das frases mais absurdas 
que ouvi nos últimos tempos 
veio do ministro da Educação, 
Abraham Weintraub. Durante uma 
reunião de líderes do Senado para 
discutir a realização do Enem 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio), ele disse que não adiaria 
as provas, mesmo sabendo que 
os estudantes mais pobres seriam 
prejudicados, porque o “Enem 
não existe para fazer justiça 
social”. É difícil conversar com 
um gestor de educação quando ele 
não entende o papel fundamental 
da sua área para a redução das 
desigualdades sociais. No Brasil, 
82,4% dos estudantes de ensino 
médio estão em escolas públicas. 
Garantir o acesso desses jovens 
ao ensino superior é um caminho 
indiscutível para o sucesso do 
País.
Mas se em tempos normais essa 
meta já apresenta níveis desiguais 
de dificuldades para alunos 
de ensino público e privado, 

agora, durante a pandemia 
do coronavírus, a diferença 
se aprofundou. Com aulas 
presenciais sendo substituídas 
pelo ensino a distância, as 
condições de estudo são muito 
piores para as famílias mais 
pobres. Cerca de 2,3 milhões 
de candidatos ao Enem não tem 
computador. O índice é pior entre 
os estados da Amazônia Legal, 
incluindo o Maranhão, onde mais 
de 60% dos estudantes precisam 
acompanhar as aulas pelas 
minúsculas telas do celular.
Em casas menores, ambientes 
menos isolados de barulho, sem 
computadores e muitas vezes 
sem livros, como esperar que 
esses estudantes consigam a 
aprovação almejada? A nota do 
Enem é fundamental para que 
esses jovens consigam o sonhado 
acesso à universidade pública, ou 
a obtenção de bolsas de estudos. 
A propaganda do governo fala 
que se o exame não for realizado 

uma geração de profissionais 
pode se perder. Mas o fato é que 
a manutenção em situação tão 
adversa matará os sonhos de toda 
uma geração de jovens pobres, 
que apostam na educação como 
uma forma de mudar de vida.
Diante disso, decidi entrar com 
uma representação no TCU para 
que o Inep suspenda o exame até 
que se possa ter uma visão mais 
clara dos rumos das aulas no 
Brasil. A intenção não é cancelar 
o Enem, é adiar, atendendo ao 
clamor de todos os estudantes 
brasileiros, que sabem a 
dificuldade que estão enfrentando. 
O Enem precisa ser adiado porque 
a educação é, sim, um poderoso 
instrumento de justiça social, de 
promoção de desenvolvimento 
econômico e social. O Enem 
precisa ser adiado para preservar 
o sonho de toda uma geração, que 
no futuro poderá fazer muito pelo 
Brasil.

App Preço Legal amplia pesquisa rápida de 
produtos e medicamentos na prevenção à Covid-19
O aplicativo Preço Legal ampliou 
aos seus usuários a pesquisa 
de produtos e medicamentos 
utilizados na prevenção e combate 
à Covid-19.
Disponível gratuitamente para 
usuários de smartphones nas 
plataformas Android e iOS, o 
aplicativo Preço Legal permite 
filtrar mais rapidamente onde 
encontrar os preços mais baixos 
no Maranhão.
O botão “Combate à Covid-19” 
está disponível na tela inicial 
do aplicativo com botões 
exclusivos para a busca de 
álcool em gel. Máscaras e alguns 
medicamentos como azitromicina, 
hidroxicloroquina, zinco, entre 
outros.

As pesquisas apresentam os 
menores valores desses produtos 
comprados nos últimos 3 dias e o 
estabelecimento mais próximo. Os 
dados são alimentados a partir das 
Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) 
e Notas Fiscais de Consumidor 
Eletrônicas (NFC-e), emitidas 
pelos estabelecimentos comerciais 
e que são transmitidas ao sistema 
da Sefaz.
De acordo com o secretário de 
Fazenda, Marcellus Ribeiro Alves, 
a ampliação dos produtos se deu 
pela dificuldade de muitas pessoas 
diagnosticadas com coronavírus 
encontrarem a medicação 
receitada. 
O aplicativo, coordenado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda 

(Sefaz), disponibiliza os menores 
valores de itens em vários 
estabelecimentos locais e pode ser 
acessado pelo celular ou site do 
aplicativo (www.sefaz.ma.gov.br/
precolegal).
A pesquisa do produto é feita por 
meio de sua descrição, marca ou 
leitura do código de barras, onde o 
consumidor terá uma relação dos 
preços, onde eles foram praticados 
e por qual estabelecimento. De 
acordo com dados do próprio 
aplicativo, já foram realizadas 
mais de 5 milhões de pesquisas.
Baixe o app e utilize as 
informações, inclusive, para evitar 
deslocamentos desnecessários. O 
Preço Legal está disponível em 
todo o Estado do Maranhão.

Sistema penitenciário do 
Maranhão ganha cabine de 
desinfecção contra o coronavírus
Uma cabine de desinfecção 
que higieniza todo o corpo foi 
instalada na Portaria Unificada 
do Complexo Penitenciário São 
Luís. Essa é mais uma iniciativa 
de enfrentamento ao Covid-19 no 
sistema prisional do Maranhão. 
A ação é realizada pelo governo 
do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado de Administração 
Penitenciária (Seap), em parceria 
com a Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema).  
Esse é um projeto piloto que 
está sendo implantando, pela 
primeira vez, em uma unidade 
prisional do país. A cabine foi 
desenvolvida por pesquisadores 
do Departamento de Engenharia 
Mecânica da Uema. A intenção 
é que exista uma cabine em cada 
uma das 45 unidades prisionais do 
estado. A cabine possui eficácia 
no combate de vários vírus, 
fungos e bactérias, ao funcionar 
como um portal desinfetante, com 
bicos pulverizados de solução 
de hipoclorito de sódio, onde a 
pessoa, ao utilizá-la, adquiri uma 
pequena película do sanitizante.
“Já está em execução o projeto 
de parceria da Seap com a 
Uema para que os internos 
construam as próximas cabines de 
desinfecção. Técnicos da Seap e 
do Departamento de engenharia 
da Uema estão conduzindo todo 
o processo. As cabines, feitas 
com mão de obra carcerária, 
serão instaladas inicialmente nas 
unidades prisionais da capital, 
começando pela Regional de São 
Luís”, informou o secretário da 
Seap, Murilo Andrade de Oliveira.
A Seap também está realizando, 
na Portaria Unificada, 

procedimentos de prevenção que 
inclui sanitização do ambiente e 
esterilização de objetos feita por 
duas caixas com lâmpadas UVC, 
desenvolvidas por técnicos da 
própria Secretaria e que possuem 
a capacidade de matar germes, 
bactérias e vírus ‘foto sensíveis’. 
“É importante destacar que 
a implantação do túnel de 
desinfecção é uma solução 
prática e inovadora no sistema 
prisional do Maranhão que 
fornece mais segurança para 
servidores e visitantes do 
complexo Penitenciário São 
Luís. Essa iniciativa soma com 
as outras ações que já vêm sendo 
desenvolvidas no combate a 
vírus e bactérias, principalmente 
no controle da pandemia do 
covid-19”, contou o secretário 
adjunto de Administração, 
Logística e Inovação Penitenciária, 
Francisco Barradas.

A cabine, que possui o nome 
técnico de Estação de Desinfecção 
Individual (EDI), tem a função 
de higienizar todo o corpo 
da pessoa que irá passar pela 
Portaria Unificada. Estão sendo 
beneficiados com a iniciativa os 
internos, visitantes e servidores. 
A tecnologia que elimina 
partículas maiores do Covid-19, 
que podem ter sido depositadas 
em roupas e acessórios, foi 
desenvolvida com baixo custo pelo 
professor Kaio Henrique Ferreira 
Nogueira do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Uema.  
“A tecnologia já estava sendo 
utilizada em outros países e até 
aqui no Brasil. Conseguimos 
desenvolver o projeto com uma 
redução de 70% de custo, algo 
que é extremamente relevante. 
Esse é só mais um meio eficaz de 
combate ao coronavírus”, afirmou 
o professor.

A cabine é mais uma ação da Seap, para combater a proliferação da  Covid-19

CLAYTON MONTELES

Caema e Agência 
Francesa de 
Desenvolvimento
assinam Termo 
de Cooperação 
Técnica

Na próxima quarta-feira (20), 
evento online marcará a assinatura 
do Termo de Cooperação Técnica 
entre a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão 
(Caema) e a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD). 
Adequando-se ao momento, o 
evento de assinatura acontecerá 
de forma virtual, às 16h30 com a 
presença do presidente da Caema, 
André dos Santos Paula; do 
Diretor da AFD no Brasil, Philippe 
Orliange; e do Secretário de Estado 
de Programas Estratégicos, Luís 
Fernando Silva.
O Termo de Cooperação visa 
a melhoria da capacidade 
institucional da Caema, 
principalmente quanto à melhoria 
de suas capacidades, com o 
foco na prestação de serviços, 
planejamento quanto a utilização 
dos recursos, eficiência operacional, 
eficiência na gestão de negócios, 
sustentabilidade financeira, acesso 
a serviços, capacidade de gestão de 
responsabilidade social corporativa, 
estratégia e corporate governance.
A cooperação entre AFD e Caema 
conta com o apoio do Governo 
do Maranhão, por intermédio 
da Secretaria de Programas 
Estratégicos (Sepe), entre outros 
órgãos e entidades que, desde 
novembro de 2018, acompanharam 
as tratativas para melhorias na 
Companhia e aprimoramento 
da prestação dos serviços de 
saneamento básico.

ALTERAÇÃO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ELEIÇÕES GERAIS 2020 – SINDICATO DOS SERVIDORES 

DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – SINDJUS/
MA.

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da pandemia do novo 
coronavírus; Considerando o estado de calamidade pública 
decretado pelo senhor presidente da República; Considerando o 
estado de calamidade pública decretado pelo senhor governador 
do Estado; Considerando as medidas adotadas pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão; Considerando que há consenso 
entre as chapas que se manifestaram sobre a impossibilidade de 
realização das Eleições Gerais no dia 09 de junho do corrente ano, 
em virtude das medidas de restrições do Governo do Estado do 
Maranhão, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça do 
Maranhão, que visam combater a expansão da covid-19, ainda 
em vigor; Considerando que não há ambiente para a realização 
de propaganda eleitoral presencial nas Unidades Judiciais e 
Administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; 
Ratificando que a propaganda eleitoral presencial garante a 
legitimidade do processo eleitoral; Considerando que, de acordo 
com o Artigo 59 do Regimento Eleitoral e Artigo 53, inciso VI, do 
Estatuto Social do Sindjus-MA, os casos omissão serão resolvidos 
pela Comissão Eleitoral, a Comissão Eleitoral DECIDE: 1. 
Marcar para o dia 01 de setembro de 2020, das 08h às 17h, em 
todas as Comarcas do Estado do Maranhão, as  Eleições Gerais 
para Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho de Ética 
e Conselho de Representantes do Sindicato dos Servidores da 
Justiça do Estado do Maranhão; 2. Prorrogar por 90 (noventa dias) 
o mandato da atual Diretoria Executiva, Secretarias, Conselho 
Fiscal, Conselho de Ética e Conselho de Representantes, contados 
do dia seguinte ao término da prorrogação do mandato, concedida 
liminarmente pela Drª Maria da Conceição Meirelles Mendes, 
da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, no Processo nº 0016352-
54.2020.5.16.0004, que encerra aos 19/06/2020. Ressalta-se que, 
com a prorrogação ora aprovada, o mandato da atual Gestão se 
encerra aos 17 de setembro do corrente ano.

São Luís/MA, 15 de maio de 2020.
Emanoel Jansen Rodrigues

Presidente da Comissão Eleitoral do SINDJUS-MA
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Eu lhes disse essas coisas para que em mim 
vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão 
aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o 
mundo”.

JOÃO 16:33

O Governo Federal começa a pagar a segunda parcela do Auxílio 
Emergencial nesta segunda-feira (18). O calendário está dividido 
conforme as datas habituais de pagamento para quem integra o 
Programa Bolsa Família e de acordo com o mês de nascimento para as 
demais pessoas que têm direito a receber o benefício de pelo menos R$ 
600. 
A primeira parcela do Auxílio Emergencial também será paga para mais 
8,3 milhões de beneficiários entre os dias 19 e 29 de maio. 
A segunda parcela começa a ser paga nesta segunda e na terça (18 e 
19) para os beneficiários do Programa Bolsa Família com Número de 
Inscrição Social (NIS) finais 1 e 2, respectivamente. 
O crédito segue sendo feito nessa ordem, de um NIS por dia, menos no 
fim de semana, até o número zero, que será pago na sexta-feira (29). São 
1,9 milhão de pessoas recebendo o auxílio diariamente e podendo sacar 
o benefício pelo cartão do Bolsa Família.
Na quarta-feira (20) começa o crédito nas Contas Sociais Digitais da 
Caixa para as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro e 
que não estão no grupo do Bolsa Família. No dia seguinte, o pagamento 
será para quem nasceu em março e abril, e assim por diante, saltando o 
domingo (24).
O calendário publicado em portaria do Ministério da Cidadania na sexta-
feira (15) serve para todas as pessoas que receberam a primeira parcela 
do Auxílio Emergencial até o dia 30 de abril.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que as pessoas 
beneficiadas com o Auxílio Emergencial que não estão no Programa 
Bolsa Família terão a Conta Social Digital aberta gratuitamente pelo 
banco. O pagamento da segunda parcela será feito nessas contas. 

Governo começa a pagar nova 
parcela do auxílio emergencial, 
nesta segunda-feira

Secretário executivo assume 
Ministério da Saúde interinamente

O Ministério da Saúde 
confirmou, na manhã deste 
sábado (16), que o secretário 
executivo da pasta, Eduardo 
Pazuello, assumirá interinamente 
o comando do ministério, 
substituindo Nelson Teich, que 
deixou o governo sexta-feira 
(15).
General do Exército, Pazuello 
foi nomeado para o segundo 
cargo mais alto da hierarquia 
ministerial no último dia 22, 
após Teich assumir o ministério 
no lugar de Luiz Henrique 
Mandetta.
Especialista em Logística, o 
militar foi coordenador logístico 
das tropas do Exército durante os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
além de ter coordenado as 
operações da Operação Acolhida, 
que presta assistência aos 
imigrantes venezuelanos que 

chegam a Roraima fugindo da 
crise política e econômica no 
país vizinho.
Na sexta-feira, ao pedir demissão 
e deixar o governo, o médico 
Nelson Teich disse que deixou, 
para quem quer que viesse a 
sucedê-lo no cargo, um plano de 
trabalho “pronto para auxiliar 
os secretários estaduais e 
municipais a tentar entender o 
que está acontecendo e pensar 
próximos passos”.
Teich não entrou em detalhes 
sobre os motivos de sua saída, 
mas havia divergências públicas 
entre ele e o presidente Jair 
Bolsonaro sobre temas como o 
distanciamento social e o uso da 
cloroquina para o tratamento da 
covid-19. Segundo o ministro-
chefe da Casa Civil, Walter 
Braga Netto, a decisão foi 
motivada por questões pessoais.

Mourão faz teste para coronavírus 
após contato com servidor infectado

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e sua esposa, Paula 
Mourão, foram submetidos a exames para testar se estão com o novo 
coronavírus e vão permanecer em isolamento na residência oficial do 
Palácio do Jaburu aguardando os resultados, que devem ficar prontos na 
segunda-feira (18).
A informação foi distribuída à imprensa na tarde deste sábado (16) pela 
assessoria de Comunicação Social da Vice-Presidência. Segundo a nota, 
Mourão e sua esposa fizeram os testes ontem, logo depois de tomarem 
conhecimento de que um servidor que esteve próximo ao vice-presidente 
na quarta-feira, dia 13, teve confirmado teste positivo para a covid-19. O 
diagnóstico do servidor foi conhecido na manhã de ontem.
“O senhor vice-presidente da República não cumprirá expediente na 
próxima segunda-feira, dia 18 de maio, aguardando os resultados dos 
testes, previstos para esse dia”, informa a nota.

Medidas de isolamento reduzem 
velocidade de contágio no Rio

As medidas de isolamento estão 
tendo resultados positivos na 
cidade do Rio de Janeiro, de 
acordo com o prefeito, Marcelo 
Crivella. Dados apresentados 
pela prefeitura mostram que 
curva que mede a velocidade 
de aceleração de contágio do 
novo coronavírus (covid-19) está 
praticamente estagnada desde o 
dia 26 de abril. Antes disso, no 
fim de março, a velocidade de 
aceleração de contágio chegou a 
ser 7 vezes maior.
“As medidas estão dando 
certo. A gente só precisa fazer 
mais o mesmo, prolongar as 
nossas medidas, respeitar as 
medidas, para que a gente volte 
às atividades”, diz, Crivella. 

No Rio de Janeiro, as medidas 
de isolamento social incluem 
o fechamento de cinemas e 
teatros, a suspensão das aulas 
e o bloqueio em determinados 
bairros, para evitar aglomeração.
“As medidas que foram tomadas 
nos últimos dias já mostram na 
curva que mede a velocidade 
da aceleração da contaminação 
uma queda e uma tendência de 
queda”, ressalta Crivella.
De acordo com os dados 
divulgados pela prefeitura, a 
velocidade de contágio que 
chegou a 0,3 na cidade, agora 
está em 0,04. Segundo Crivella, 
quando essa velocidade chegar a 
0,01 ou for zerada será possível 
retomar as atividades. 

“Lei do retorno”
Após ser agredida, mulher mata o marido 
com golpe de faca no Residencial João Alberto
LUCIENE VIEIRA

Um homem identificado como 
Reinaldo Caldas Gomes, de 34 
ano, morreu nesse sábado (16), 
após ser atingido com um golpe de 
faca desferido por sua mulher, uma 
jovem de 23 anos, identificada 
por Joana Evangelista Mendes 
Reis Gomes. O crime ocorreu 
na Rua Therezinha de Souza, do 
Residencial João Alberto – região 
do Santo Antônio, em São Luís. 
Os nomes dos envolvidos nesta 
ocorrência foram repassados 
pelo tenente-coronel Ilmar, que 
comanda o 6º Batalhão da Polícia 
Militar (6ºBPM).
De acordo com informações 
preliminares, teria havido uma 
discussão entre o casal. Reinaldo 
teria agredido Joana que, por sua 
vez, revidou usando uma faca. 
Ainda segundo informações de 
populares, o homem teria chegado 
em sua casa pela madrugada, com 

sintomas de embriaguez, após ter 
ido a um aniversário. A mulher 
dele estaria com as malas prontas 
para ir embora. E teria sido nesse 
momento que Reinaldo iniciou as 
agressões físicas contra Joana, e a 
ameaçá-la de morte. Com receio 
de ser assassinada pelo marido, 
Joana pegou uma faca e aplicou 
um golpe na região torácica de 
Reinaldo. 
De acordo com a polícia, a autora 
do crime ligou para um vizinho, 
que teve a identidade preservada, 
para que ele fosse até a casa onde 
morava o casal. No imóvel, o 
vizinho encontrou a vítima já sem 
vida. 
A Polícia Militar esteve ontem 
no Residencial João Alberto, e 
confirmou o crime. Porém, o 
horário do assassinato, segundo o 
tenente-coronel Ilmar, até o início 
da tarde de ontem ainda estava 
sendo checado.

Depois de ser agredida, Joana matou seu marido com um golpe de 
faca, na região do tórax

“Cheira Cola” foi assassinado em uma rua do Parque Jair; dupla 
atirou na cabeça e costas dele

Feriado de sexta-feira 
tem registro de três 
homicídios na 
Grande São Luís

Polícia Militar apreende caminhão-baú com 
cigarros sem nota fiscal na Vila Maranhão

WELLINGTON RABELLO

A sexta-feira (15), feriado 
antecipado no Maranhão, devido 
à prevenção contra o novo 
coronavírus, teve o registro 
de três homicídios na região 
metropolitana de São Luís. Todos 
os crimes foram praticados com 
uso de arma de fogo, e ocorreram 
na Vila Cafeteira e Parque Jair, 
em São José de Ribamar; e no 
Cruzeiro do Anil, em São Luís.
O primeiro homicídio foi 
registrado por volta das 12h, na 
Vila Cafeteira – município de São 
José de Ribamar, nas imediações 
da Vila Flamengo, e teve como 
vítima Deivid Santos Aguiar, de 
39 anos – morador da Vila Kiola. 
Conforme apurado no local do 
crime, pela Polícia Militar, Deivid 
e mais um suspeito estariam 
cometendo assaltos, quando ele foi 
baleado por uma das vítimas, que 

não foi identificada. Atingido duas 
vezes nas costas, Deivid ainda foi 
levado ao Hospital Dr. Clementino 
Moura, o Socorrão 2, mas não 
resistiu.
No início da noite, por volta das 
18h, foi registrado o segundo 
homicídio, desta vez, na 3ª 
Travessa Militar, no Cruzeiro do 
Anil. A vítima foi identificada 
como Guilherme Pablo da Silva, 
conhecido como “Ratão”, de 19 
anos – morador da Vila Militar.
Conforme informações colhidas 
pela Polícia Militar, “Ratão” 
estava trafegando pela rua, 
quando foi abordado por dois 
suspeitos, em uma motocicleta e 
armados com armas de fogo. Após 
ser baleada, a vítima ainda foi 
socorrida para o Socorrão 2, mas 
não resistiu. Ainda de acordo com 
a PM, “Ratão” teria envolvimento 
com o tráfico de drogas.

NO PARQUE JAIR
O terceiro homicídio foi registrado 
por volta das 19h, na Rua 
Elinoane, no Parque Jair – em 
São José de Ribamar, tendo como 
vítima Uberlan Rodrigues Sousa, 
conhecido como “Cheira Cola”, de 
39 anos – morador da Maioba. De 
acordo com os levantamentos no 
local do crime, dois suspeitos em 
um veículo Gol, portando armas 
de fogo, abordaram Uberlan e o 
atingiram com três tiros na cabeça 
e um nas costas, provocando a 

morte dele ainda no local.
“Cheira Cola”, conforme a Polícia 
Militar, teria um mandado de 
prisão em aberto; ele estava em 
um veículo HB20 sedan branco, 
que seria removido pela Polícia 
Civil para averiguação das 
procedências.
Em nenhum dos crimes foi 
possível identificar a autoria 
nem determinar a motivação. As 
investigações para elucidar os três 
homicídios serão conduzidas pela 
Superintendência de Homicídios e 
Proteção às Pessoas (SHPP). 

Um caminhão-baú vermelho, 
de placa LVF-3818, commaços 
de cigarros sem nota fiscal 
foi apreendido na noite dessa 
sexta-feira (15), na comunidade 
do Porto Grande – região da 
Vila Maranhão, zona rural de 
São Luís. Segundo informações 
do comandante do 1º Batalhão 
da Polícia Militar (1º BPM), 
o tenente-coronel André, uma 
equipe foi à estrada que dá acesso 
ao Porto Grande, após o Centro 
Integrado de Operações de 
Segurança (Ciops) ter recebido 
denúncia do baú carregado com 
cigarro no local. 
Ao localizarem o veículo, os 
policiais efetuaram a prisão do 
motorista, que informou à polícia 
ter sido o caminhão carregada 
por dez homens com as caixas de 
cigarro furtado de um depósito no 
Porto Grande. O motorista teria 
dito, ainda, que uma mulher o 

esperava com a carga de cigarro 
no Posto Americano, na região 
da Vila Maranhão, e ela pagaria 
R$ 1 mil à guarnição, para que o 
caminhão fosse liberado. 
Os policiais foram ao Posto 

Americano, onde prenderam a 
mulher e mais dois homens que 
estavam com ela. No decorrer 
das investigações, mais dois 
suspeitos de participação no 
crime foram capturados. Todos 

os seis presos foram levados para 
a Superintendência Estadual de 
Investigações Criminais (Seic), 
localizada no Bairro de Fátima, 
para que fossem adotadas as 
medidas necessárias. (LUCIENE VIEIRA)
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O caminhão estava carregado com as caixas de cigarro, que teriam sido furtadas de um depósito no Porto Grande
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Adriano vai acionar MP paraAdriano vai acionar MP para
ampliação de testagem paraampliação de testagem para
Covid-19 pela SESCovid-19 pela SES
Ministério da Saúde já enviou ao Maranhão 86,2 mil testes PCR e 146,3Ministério da Saúde já enviou ao Maranhão 86,2 mil testes PCR e 146,3
mil testes rápidos. SES informa ter utilizado, até o momento, apenas 22,7mil testes rápidos. SES informa ter utilizado, até o momento, apenas 22,7
mil. Há falta de transparênciamil. Há falta de transparência

O líder da oposição na Assembleia Legislativa doO líder da oposição na Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado estadual Adriano Sarney (PV),Maranhão, deputado estadual Adriano Sarney (PV),
informou, nessa sexta-feita 15, que vai acionar o Ministério Públicoinformou, nessa sexta-feita 15, que vai acionar o Ministério Público
para que a SES (Secretaria de Estado da Saúde) amplie a testagempara que a SES (Secretaria de Estado da Saúde) amplie a testagem
para a Covid-19 no estado.para a Covid-19 no estado.

Segundo o mapa de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, até o momento,Segundo o mapa de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, até o momento,
foram enviados ao Maranhão 86,2 mil testes PCR (Proteína C Reativa) e 146,3foram enviados ao Maranhão 86,2 mil testes PCR (Proteína C Reativa) e 146,3
mil kits para testes rápidos. Boletim epidemiológico da SES, porém, informamil kits para testes rápidos. Boletim epidemiológico da SES, porém, informa
terem sido realizados, no geral, até às 21 horas dessa sexta-feira 15, apenas 22,7terem sido realizados, no geral, até às 21 horas dessa sexta-feira 15, apenas 22,7
mil testes. Em falta de transparência, não há informação sobre a distribuição emil testes. Em falta de transparência, não há informação sobre a distribuição e
nem onde foi parar o restante.nem onde foi parar o restante.

Com base nesses dados, por meio da representação, Adriano pretende alterar aCom base nesses dados, por meio da representação, Adriano pretende alterar a
diretriz de atendimento a pacientes com SARS (Síndrome Respiratória Agudadiretriz de atendimento a pacientes com SARS (Síndrome Respiratória Aguda
Infecciosa), requerendo :Infecciosa), requerendo :

1. modificação nos critérios para coleta de pesquisa de Covid-19, determinando a1. modificação nos critérios para coleta de pesquisa de Covid-19, determinando a
coleta para casos suspeitos, ou seja, quando o paciente apresenta febre mais, pelocoleta para casos suspeitos, ou seja, quando o paciente apresenta febre mais, pelo
menos, um dos sintomas descritos na própria diretriz;menos, um dos sintomas descritos na própria diretriz;

2. alteração nos critérios de internação, determinando a internação de pacientes2. alteração nos critérios de internação, determinando a internação de pacientes
que se enquadrarem como casos suspeitos e que estejam em problema socialque se enquadrarem como casos suspeitos e que estejam em problema social
(falta de cômodo disponível para isolamento domiciliar);(falta de cômodo disponível para isolamento domiciliar);
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3. determinar a internação de casos suspeitos em um dos mais de 40 mil leitos de3. determinar a internação de casos suspeitos em um dos mais de 40 mil leitos de
hotéis disponíveis no Maranhão, caso esses pacientes não encontrem leitoshotéis disponíveis no Maranhão, caso esses pacientes não encontrem leitos
desocupados na rede pública estadual de saúde.desocupados na rede pública estadual de saúde.

Para o líder da oposição ao governo de Flávio Dino (PCdoB), o avanço daPara o líder da oposição ao governo de Flávio Dino (PCdoB), o avanço da
pandemia da Covid-19 no Maranhão, em especial na Aglomeração Urbana de Sãopandemia da Covid-19 no Maranhão, em especial na Aglomeração Urbana de São
Luís, justifica a adoção de medidas urgentes para aumento da oferta de leitosLuís, justifica a adoção de medidas urgentes para aumento da oferta de leitos
clínicos e leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para pacientes com aclínicos e leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para pacientes com a
Covid-19 em hotéis. Argumenta, também, que o governo estadual tem a obrigaçãoCovid-19 em hotéis. Argumenta, também, que o governo estadual tem a obrigação
de garantir a testagem da população, pois diversos pacientes com sintomasde garantir a testagem da população, pois diversos pacientes com sintomas
sequer foram testados para a detecção da doença.sequer foram testados para a detecção da doença.

“Temos uma rede de saúde disponível e os testes precisam ser realizados nessas“Temos uma rede de saúde disponível e os testes precisam ser realizados nessas
unidades, pois não há testagem para as pessoas que estão apresentandounidades, pois não há testagem para as pessoas que estão apresentando
sintomas, isso mostra a incapacidade e irresponsabilidade do governo quesintomas, isso mostra a incapacidade e irresponsabilidade do governo que
negligenciou o que iríamos viver. Mais uma vez, apelo para que o governo nãonegligenciou o que iríamos viver. Mais uma vez, apelo para que o governo não
mande as pessoas que procuram as UPAs com sintomas graves de volta para casa.mande as pessoas que procuram as UPAs com sintomas graves de volta para casa.
Que alugue os hotéis e faça um acompanhamento dessas pessoas”, disse.Que alugue os hotéis e faça um acompanhamento dessas pessoas”, disse.
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Adriano aciona MP para garantir testes e leitos
Por Zeca Soares • sexta-feira, 15 de maio de 2020

Em entrevista concedida ao Ponto Final, na Rádio Mirante AM, o deputado estadual Adriano Sarney (PV),
informou que vai acionar o Ministerio Público para que o Governo do Maranhão disponibilize os testes rápidos
para o Covid-19 recebidos pelo Governo Federal à população. Segundo Adriano, após consulta ao “Mapa dos
insumos estratégicos”, do Ministério da Saúde, foram enviados ao Maranhão 51,6 mil dos testes chamados
PCR, e 146,3 mil testes rápidos, ou seja, são 197 mil testes disponibilizados.

A representação proposta pelo parlamentar, pretende alterar a Diretriz de Atendimento a Pacientes com
Síndrome Respiratória Aguda Infecciosa, requerendo :

A) modificação nos critérios para coleta de pesquisa de Covid-19, determinando a coleta para casos suspeitos,
ou seja, quando o paciente apresenta febre + pelo menos um dos sintomas descritos na própria diretriz;

B) alteração nos critérios de internação, determinando a internação de pacientes que se enquadrarem como
casos suspeitos e que estejam em problema social (falta de cômodo disponível para isolamento domiciliar);

C) Determinar a internação de casos suspeitos em um dos mais de 40.000 (quarentena mil) leitos de hotéis
disponíveis no Estado do Maranhão caso esses pacientes não encontrem leitos desocupados na rede pública
de Saúde.

Para Adriano, o avanço da pandemia da Covid-19 no Maranhão, em especial na Grande São Luís, justifica a
adoção de medidas urgentes para aumento da oferta de leitos clínicos e leitos de UTI para pacientes com a
Covid-19 em Hotéis, assim como, o governo do estado tem a responsabilidade de garantir a testagem da
população, pois inúmeros pacientes sequer receberam testes, outros tantos em quantidade ínfima o que permite
apenas a testagem em casos extremos.

“Temos uma rede de saúde disponível e os testes precisam ser realizados nessas unidades, pois não há
testagem para as pessoas que estão apresentando sintomas, isso mostra a incapacidade e irresponsabilidade
do governo do estado que negligenciou o que iríamos viver. Mais uma vez, apelo para que o governo não
mande as pessoas que procuram as UPAs com sintomas graves de volta para casa. Que alugue os hotéis e
faça um acompanhamento dessas pessoas¨, disse.

Foto: Agência Assembleia
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Adriano Sarney ignora Ministério da Saúde para
transformar testagem da Covid-19 em um
vergonhoso palanque político
15 de maio de 2020

Adriano, o ex-Sarney: pandemia da politicagem

Como de costume, o deputado estadual Adriano Sarney (PV) confunde alhos com bugalhos. O
parlamentar na prática quer uma banca de teste rápido no meio da praça. O gesto não pode ser
confundido com interesse público. O deputado tenta transformar a testagem da Covid-19 em um
vergonhoso palanque político.

Recentemente, ao falar sobre a testagem, o deputado não observou o protocolo do Ministério da
Saúde que estabelece os critérios para aplicação dos testes para o diagnóstico do Covid-19: PCR
(biologia molecular) e testes rápidos (sorologia). (Leia Aqui)

Na ocasião, o deputado mencionou que o Ministério Público será acionado para que o Governo do
Maranhão disponibilize os testes rápidos para o Covid-19 recebidos pelo Governo Federal à
população.

Testagem

O Maranhão recebeu 146.300 testes rápidos para detecção do Covid-19. A nota técnica n.º 11/2020 –
DESF/SAPS/MS estabelece os métodos de distribuição adotado pelo órgão federal em relação à
disponibilidade de testes para detecção de anticorpos contra o novo coronavírus. Segundo o MS, a
distribuição dos testes para os municípios compete ao Estado.

O Ministério determinou distribuição gradual dos testes rápidos para detecção de anticorpos contra
SARS-Cov2 aos serviços de saúde, recomendando a realização, em pessoas sintomáticas, que se
enquadrem em uma das categorias seguintes: profissionais de saúde em atividade, profissionais de
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segurança pública em atividade, e pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal que resida no mesmo
domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade.

De acordo com a nota, a distribuição dos testes para as Secretarias Estaduais de Saúde atende a
quatro parâmetros: número de casos confirmados no Estado; tipologia do município segundo o IBGE;
total de profissionais de saúde, e total de profissionais de segurança pública.

Para atingir valores de sensibilidade de 86%, é necessário que o teste seja realizado após o sétimo
dia do início dos sintomas. Desta forma, os profissionais de saúde e segurança devem apresentar no
mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de síndrome gripal e mínimo de 72 horas
assintomáticos. Pessoas com síndrome grupal que resida no mesmo domicilio de um profissional de
saúde ou segurança em atividade: mínimo de 7 dias completos desde o início dos sintomas de
síndrome gripal.

Enquanto a pandemia não chega ao fim é bom lembrar que pandemia não é palanque, deputado.



Virgínia Barroso
Waldemar Ter
Zeca Soares

Adriano aciona Ministério Público para garantir testes e
leitos
Por Daniel Matos • sexta-feira, 15 de maio de 2020 às 15:57

Adriano vai acionar o MP para que o governo estadual libere os testes para Covid-19

Em entrevista concedida à Rádio Mirante AM, o deputado estadual Adriano Sarney (PV), informou que vai
acionar o Ministério Público para que o Governo do Maranhão disponibilize os testes rápidos para o Covid-19
recebidos pelo Governo Federal à população. Segundo Adriano, após consulta ao “Mapa dos insumos
estratégicos”, do Ministério da Saúde, foram enviados ao Maranhão 51,6 mil dos testes chamados PCR, e 146,3
mil testes rápidos, ou seja, são 197 mil testes disponibilizados.

A representação proposta pelo parlamentar, pretende alterar a Diretriz de Atendimento a Pacientes com
Síndrome Respiratória Aguda Infecciosa, requerendo:

A) modificação nos critérios para coleta de pesquisa de Covid-19, determinando a coleta para casos suspeitos,
ou seja, quando o paciente apresenta febre + pelo menos um dos sintomas descritos na própria diretriz;

B) alteração nos critérios de internação, determinando a internação de pacientes que se enquadrarem como
casos suspeitos e que estejam em problema social (falta de cômodo disponível para isolamento domiciliar);
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C) Determinar a internação de casos suspeitos em um dos mais de 40.000 (quarentena mil) leitos de hotéis
disponíveis no Estado do Maranhão caso esses pacientes não encontrem leitos desocupados na rede pública
de Saúde.

Para Adriano, o avanço da pandemia da Covid-19 no Maranhão, em especial na Grande São Luís, justifica a
adoção de medidas urgentes para aumento da oferta de leitos clínicos e leitos de UTI para pacientes com a
Covid-19 em Hotéis, assim como, o governo do estado tem a responsabilidade de garantir a testagem da
população, pois inúmeros pacientes sequer receberam testes, outros tantos em quantidade ínfima o que permite
apenas a testagem em casos extremos.

“Temos uma rede de saúde disponível e os testes precisam ser realizados nessas unidades, pois não há
testagem para as pessoas que estão apresentando sintomas, isso mostra a incapacidade e irresponsabilidade
do governo do estado que negligenciou o que iríamos viver. Mais uma vez, apelo para que o governo não
mande as pessoas que procuram as UPAs com sintomas graves de volta para casa. Que alugue os hotéis e
faça um acompanhamento dessas pessoas¨, disse.



MP Eleitoral pede multa contraMP Eleitoral pede multa contra
Josimar Maranhãozinho eJosimar Maranhãozinho e

DetinhaDetinha
Casal é acusado de confeccionar e distribuir máscaras de proteçãoCasal é acusado de confeccionar e distribuir máscaras de proteção

respiratória em meio à pandemia com as cores e número do PLrespiratória em meio à pandemia com as cores e número do PL
15/05/2020 20h03min15/05/2020 20h03min

O Ministério Público Eleitoral do Maranhão pediu à JustiçaO Ministério Público Eleitoral do Maranhão pediu à Justiça
Eleitoral, no último dia 13, que determine ao casal de deputadosEleitoral, no último dia 13, que determine ao casal de deputados
Josimar Maranhãozinho (federal) e Detinha (estadual) a imediataJosimar Maranhãozinho (federal) e Detinha (estadual) a imediata
cessação da confecção e distribuição da propagandacessação da confecção e distribuição da propaganda
consubstanciada em máscaras de proteção personalizadas com asconsubstanciada em máscaras de proteção personalizadas com as
cores e o número do Partido Liberal (PL).cores e o número do Partido Liberal (PL).

Assinada pela promotora Lena Cláudia Ripardo Pauxis, da 2ª ZonaAssinada pela promotora Lena Cláudia Ripardo Pauxis, da 2ª Zona
Eleitoral, a representação é baseada em publicações de blogs e emEleitoral, a representação é baseada em publicações de blogs e em
redes sociais vinculadas aos próprios parlamentares, que, segundo oredes sociais vinculadas aos próprios parlamentares, que, segundo o
MPE, confirmam a suposta ilegalidade em meio à pandemia do novoMPE, confirmam a suposta ilegalidade em meio à pandemia do novo
coronavírus, que já infectou mais de 10 mil e matou mais de 400coronavírus, que já infectou mais de 10 mil e matou mais de 400
pessoas no estado.pessoas no estado.
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Detinha, como se sabe, é pré-candidata a Prefeitura de São Luís, e oDetinha, como se sabe, é pré-candidata a Prefeitura de São Luís, e o
marido é presidente estadual do partido. Por esta razão, para o MPE,marido é presidente estadual do partido. Por esta razão, para o MPE,
eles teriam cometido propaganda eleitoral antecipada, práticaeles teriam cometido propaganda eleitoral antecipada, prática
vedada pela legislação.vedada pela legislação.

“O expediente utilizado por ambos, a pretexto de fornecer“O expediente utilizado por ambos, a pretexto de fornecer
gratuitamente à população mecanismos salutares de prevenção àgratuitamente à população mecanismos salutares de prevenção à
proliferação da Covid-19 e congêneres, evidencia que osproliferação da Covid-19 e congêneres, evidencia que os
Representados, em período defeso e valendo-se de meio deRepresentados, em período defeso e valendo-se de meio de
divulgação, cujo uso é proscrito mesmo ao longo da época regular dedivulgação, cujo uso é proscrito mesmo ao longo da época regular de
propaganda eleitoral, vem promovendo a imagem da pré-candidatapropaganda eleitoral, vem promovendo a imagem da pré-candidata
junto ao eleitorado do município, comprometendo o equilíbrio najunto ao eleitorado do município, comprometendo o equilíbrio na
disputa política e a lisura do processo eleitoral que se avizinha”,disputa política e a lisura do processo eleitoral que se avizinha”,
destaca a promotora.destaca a promotora.

Para o MP Eleitoral, a suposta trapaça eleitoral ganha contornosPara o MP Eleitoral, a suposta trapaça eleitoral ganha contornos
mais robustos devido à grande quantidade de máscarasmais robustos devido à grande quantidade de máscaras
personalizadas que foram confeccionadas com as insígnias dopersonalizadas que foram confeccionadas com as insígnias do
partido, bem como a divulgação de santinhos com a imagem dospartido, bem como a divulgação de santinhos com a imagem dos
representados e a publicação de fotos de ambos utilizando o item derepresentados e a publicação de fotos de ambos utilizando o item de
proteção em frente a painéis que estampam o slogan da deputada eproteção em frente a painéis que estampam o slogan da deputada e
postulante ao Palácio de La Ravardière.postulante ao Palácio de La Ravardière.

Na representação, também é requerido que Josimar MaranhãozinhoNa representação, também é requerido que Josimar Maranhãozinho
e Detinham sejam condenados ao pagamento de multa até R$ 25 mile Detinham sejam condenados ao pagamento de multa até R$ 25 mil
—ou equivalente ao custo da propaganda antecipada, se este for—ou equivalente ao custo da propaganda antecipada, se este for
maior.maior.

Em caso de descumprimento, a multa a ser imposta é de R$ 2 milEm caso de descumprimento, a multa a ser imposta é de R$ 2 mil
reais, por dia.reais, por dia.



Adriano aciona Ministério Público para garantir
testes e leitos no MA
Publicado em 15 de maio de 2020 por gilbertoleda

Em entrevista concedida a Rádio Mirante AM, o deputado estadual Adriano Sarney (PV), informou que vai acionar o
Ministerio Público para que o Governo do Maranhão disponibilize os testes rápidos para o Covid-19 recebidos pelo
Governo Federal à população. Segundo Adriano, após consulta ao “Mapa dos insumos estratégicos”, do Ministério da
Saúde, foram enviados ao Maranhão 51,6 mil dos testes chamados PCR, e 146,3 mil testes rápidos, ou seja, são 197 mil
testes disponibilizados.

A representação proposta pelo parlamentar, pretende alterar a Diretriz de Atendimento a Pacientes com Síndrome
Respiratória Aguda Infecciosa, requerendo :

A) modificação nos critérios para coleta de pesquisa de Covid-19, determinando a coleta para casos suspeitos, ou seja,
quando o paciente apresenta febre + pelo menos um dos sintomas descritos na própria diretriz;

B) alteração nos critérios de internação, determinando a internação de pacientes que se enquadrarem como casos
suspeitos e que estejam em problema social (falta de cômodo disponível para isolamento domiciliar);

C) Determinar a internação de casos suspeitos em um dos mais de 40.000 (quarentena mil) leitos de hotéis disponíveis
no Estado do Maranhão caso esses pacientes não encontrem leitos desocupados na rede pública de Saúde.

Para Adriano, o avanço da pandemia da Covid-19 no Maranhão, em especial na Grande São Luís, justifica a adoção de
medidas urgentes para aumento da oferta de leitos clínicos e leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 em Hotéis,
assim como, o governo do estado tem a responsabilidade de garantir a testagem da população, pois inúmeros pacientes
sequer receberam testes, outros tantos em quantidade ínfima o que permite apenas a testagem em casos extremos.

“Temos uma rede de saúde disponível e os testes precisam ser realizados nessas unidades, pois não há testagem para
as pessoas que estão apresentando sintomas, isso mostra a incapacidade e irresponsabilidade do governo do estado que
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negligenciou o que iríamos viver. Mais uma vez, apelo para que o governo não mande as pessoas que procuram as UPAs
com sintomas graves de volta para casa. Que alugue os hotéis e faça um acompanhamento dessas pessoas¨, disse.



Cabo diz que PMs atuam com suspeita de Covid-19
em ITZ; MP apura
Publicado em 15 de maio de 2020 por gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão apura uma denúncia de que policiais militares estão sendo obrigados continuar
trabalhando, em Imperatriz, mesmo com suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus.

O relato foi feito pelo Cabo Moreno, que trabalha no Ciops.

Em postagem que se disseminou por grupos de WhatsApp da cidade, ele cita as condições em que PMs estão
sendo compelidos a seguir na linha de frente mesmo com sintomas da doença.

Por isso, foi notificado pelo promotor de Justiça Carlos Augusto Ribeiro Barbosa a prestar um depoimento sobre o
caso.

Leia abaixo o desabafo do cabo.

PEDIDO DE INTERVENÇÃO
Eu, CB MORENO 372/07 estou hoje escalado no CIOPS e recebo aqui juntamente com os colegas de serviço no 3º
giro a informação que um dos componentes da guarnição teve contato com um parente que testou positivo para
Sar-coV2, popularmente conhecido como COVID19.Já é o 3º caso de contaminação ou possível contaminado de
integrantes do CIOPS, inclusive um soldado da nossa unidade (14º BPM) que mesmo com familiares acometidos
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dessa enfermidade e tendo o mesmo intenso contato com eles, teve seu atestado para ficar em quarentena
NEGADO sendo impelido ao trabalho regularmente, podendo estar infectado, ou ser assintomático e contaminando
os demais.No dia de ontem 10/05 uma guarnição completa da patrulha maria da penha testou positivo e baixou,
tem-se vários contaminados lotados no 3º BPM, e, portanto, sugiro que providencias sejam tomadas. Os bombeiros
e a Policia Civil ja abandonaram o CIOPS e voltaram para suas UNIDADES de origem, e esperamos que o mesmo
seja feito com os combatentes do 14º BPM, e possamos tirar nosso serviço, sem a exposição iminente ao vírus
como está ocorrendo por aqui.O ciclo de pessoas nas DEPENDENCIAS do CIOPS é enorme, pois em 24 horas de
serviço tem pelo menos 13 pessoas diferente e o ambiente é precário, sem ventilação adequada e os aparelhos de
ar condicionado sem a devida manutenção, o que só potencializa o possível contágio. Vale ressaltar que existe uma
estrutura inaugurada pelo governador do Estado para essa atividade (CIOPS), mas misteriosamente ninguém sabe
o por que de NÃO SER UTILIZADA. No mais, espero que o COMANDO tome providencias urgentes, pois inclusive
EU,  já posso estar contaminado por esse período de 6 horas de trabalho que fui escalado. Somos nós sabedores
que temos que defender a sociedade mesmo sob a mortalha, entretanto MINHA FAMÍLIA e a FAMÍLIA dos demais
policiais NÃO PODEM entrar nessa conta maligna que está sobre nossas cabeças…
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Se hoje publicasse um livro sobre 2020, certamente ele abordaria cinco te-
mas principais: os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, a 
mudança de comportamento do consumidor, os aprendizados do trabalho 
remoto, o poder da transformação digital e o novo normal.

Um mundo mais digital e solidário 

NÃO DEIXE DE ESTUDAR

Pesquisa identifica 
ponto fraco do 

coronavírus que 
pode ser explorado

O aparentemente invencível 
causador da covid-19 tem seus pontos 
fracos. Para conhecê-los, pesquisadores 
da Alemanha, fizeram observações 
detalhadas do processo pelo qual o 

vírus infecta células. PÁGINA 2

Como Maranhão passou de mil leitos contra vírus?
O fato de o Maranhão não ter esperado a Covid-19 ser registrada por aqui 
para tomar providências explica conquistas. Em março, eram 232 leitos 

clínicos e de UTI dedicados para o tratamento da doença. Agora, são 1.075. 
Para chegar a esses números, foram feitas uma série de ações. PÁGINA 2

Mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus, os concursos previstos para acontecerem neste período tiveram suas inscrições 
prorrogadas ou estendidas. O jornal O Imparcial traz seis seletivos com excelentes oportunidades para as pessoas que buscam uma 

independência financeira através de vagas em certames realizados em prefeituras, órgãos federais ou serviço militar.  PÁGINA 7

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Três agências da Caixa 
Econômica Federal são 
fechadas no Maranhão 

por contaminação
Agências da Caixa precisaram ser fechadas 

por suspeitas de contaminação de bancários 
pela Covid-19 no Maranhão, em Imperatriz 
e Açailãndia. A informação é da Apcef/MA, 
órgão que representa os trabalhadores da 

Caixa no estado. PÁGINA 2

Tyrone Silva assume presidência do TRE-MA
Solenidade de posse do novo presidente da Corte acontece amanhã, 

por meio de videoconferência. Na oportunidade, também tomará posse 
como novo membro substituto o juiz federal Wellington Cláudio. Tyrone Silva 

substitui o desembargador Cleones Cunha no cargo.   PÁGINA 3

Ações movimentam o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual
PÁGINA 8
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Ao estudar as alterações provocadas em células, cientistas alemães encontraram
vulnerabilidade do Sars-CoV-2. Substâncias existentes estão em teste em humanos

COVID -19

Pesquisa identifica
ponto fraco do vírus
PALOMA OLIVETO

O
apa ren te men te in ven cí vel 
Sars-CoV-2, cau sa dor da co- 
vid-19, tam bém tem seus 
pon tos fra cos. Pa ra co nhe- 

cê-los, pes qui sa do res da Uni ver si da- 
de Go ethe e do Hos pi tal Uni ver si tá rio 
de Frank furt, am bos na Ale ma nha, fi- 
ze ram ob ser va ções de ta lha das do 
pro ces so pe lo qual o ví rus in fec ta as 
cé lu las hu ma nas. Eles des co bri ram 
bre chas que po dem ser al vo de me di- 
ca men tos já exis ten tes. Em um ar ti go 
pu bli ca do na re vis ta Na tu re, os au to- 
res re la tam que uma em pre sa ca na- 
den se ini ci ou tes tes clí ni cos ba se a dos 
no re sul ta do do es tu do. Ou tra com pa- 
nhia, nor te-ame ri ca na, tam bém pre- 
pa ra os pri mei ros en sai os em se res 
hu ma nos.

No iní cio de fe ve rei ro, an tes de a 
co vid-19 ser con si de ra da uma pan de- 
mia pe la Or ga ni za ção Mun di al da 
Saú de (OMS), vi ró lo gos da Uni ver si- 
da de de Frank furt co me ça ram a cul ti- 
var cé lu las in fec ta das pe lo Sars-Cov-2 
pa ra es tu dá-las. A pri mei ra li nha gem 
foi pro du zi da a par tir de amos tras re- 
ti ra das do có lon de in di ví du os in fec- 
ta dos em Wuhan, ci da de chi ne sa con- 
si de ra da o ber ço do no vo co ro na ví rus.

Pou cos me ses an tes, a Uni ver si da- 
de de Go ethe ha via de sen vol vi do uma 
téc ni ca ba se a da em es pec tro me tria 
de mas sa, ca paz de cal cu lar a ta xa da 
sín te se de pro teí na den tro de uma cé- 
lu la. Usan do es se mé to do, as du as ins- 
ti tui ções pas sa ram a es tu dar, em de-

CIENTISTAS TRABALHAM EM LABORATÓRIO DE ALTA SEGURANÇA NA ALEMANHA

ta lhes, co mo o mi cro-or ga nis mo al te- 
ra os pro ces sos na tu rais ce lu la res pa- 
ra be ne fí cio pró prio.

As sim, os pes qui sa do res con se gui- 
ram vi su a li zar a pro gres são da in fec- 
ção por Sars-CoV-2. E, des sa for ma, 
des co bri ram os pon tos fra cos. De 
acor do com os pes qui sa do res, ao en- 
trar no or ga nis mo do hos pe dei ro, os 
mi cro-or ga nis mos usam o ma qui ná- 
rio das cé lu las pa ra se re pro du zi rem. 
A mai o ria dos ví rus, ao fa zer is so, “fe- 
cha a fá bri ca” de pro teí nas do in fec ta- 
do, em be ne fí cio pró prio. Con tu do, o 
no vo co ro na ví rus não age as sim.

O es tu do mos trou que, quan do a 
cé lu la é in fec ta da pe lo Sars-CoV-2, ela 
con ti nua pro du zin do su as pro teí nas, 
em bo ra, ago ra, tam bém as vi rais. 

Com es se co nhe ci men to, os pes qui sa-
do res con se gui ram re du zir sig ni fi ca ti-
va men te a re pro du ção do mi cro-or- 
ga nis mo, usan do subs tân ci as co nhe- 
ci das co mo ini bi do res da tra du ção, 
que in ter rom pe ram a pro du ção de 
pro teí nas do co ro na ví rus. Ou tra mo- 
lé cu la, que im pe de a pro du ção dos 
blo cos cons tru to res do RNA vi ral, 
tam bém foi ca paz de bre car a mul ti- 
pli ca ção do Sars-CoV-2. An tes de pu- 
bli car o es tu do na Na tu re, os pes qui- 
sa do res dis po ni bi li za ram o ma nus cri- 
to on-li ne à co mu ni da de ci en tí fi ca, 
uma prá ti ca co mum des de o iní cio da 
pan de mia. Com is so, com pa nhi as in- 
te res sa das em pro du zir me di ca men- 
tos con tra a co vid-19 co me çam a usar 
os re sul ta dos em es tu dos. 

CONTAMINAÇÃO

Três agências da Caixa são fechadas no Maranhão

NO MARANHÃO, FORAM SUSPENSAS AS ATIVIDADES DE DUAS UNIDADES EM IMPERATRIZ E UMA NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA 

Três agên ci as da Cai xa Econô mi ca
Fe de ral pre ci sa ram ser fe cha das por
sus pei tas de con ta mi na ção de ban cá- 
ri os pe la Co vid-19, no Ma ra nhão. A
in for ma ção é da As so ci a ção do Pes so- 
al da Cai xa Econô mi ca do Ma ra nhão
(Ap cef/MA), ór gão que re pre sen ta os
tra ba lha do res da Cai xa no es ta do.

De acor do com a Ap cef/MA, as
agên ci as que pre ci sa ram ser fe cha das
pas sa ram por hi gi e ni za ção e, em al- 
gu mas si tu a ções, tro ca de equi pes. No
Ma ra nhão, fo ram sus pen sas as ati vi- 
da des de du as uni da des em Im pe ra- 
triz: a de nú me ro 644, uma das mai o- 
res do país, fe cha da nes ta quin ta-fei ra
(14); e a uni da de Rio To can tins, fe cha- 
da na úl ti ma quar ta-fei ra (13). Na úl ti- 
ma se gun da-fei ra (11), a agên cia do
mu ni cí pio de Açai lân dia tam bém te ve
o fun ci o na men to sus pen so. Es tas três
uni da des pres tam aten di men to a to- 
do o su do es te ma ra nhen se e tam bém
pa ra par te da re gião co nhe ci da co mo
“Bi co do Pa pa gaio” (sul do Pa rá e nor- 
te do To can tins).

“To dos os di as to ma mos co nhe ci- 
men to de co le gas da Cai xa e pres ta do- 

res sen do afas ta dos do am bi en te de
tra ba lho por tes ta rem po si ti vo ou sus- 
pei ta de Co vid-19, mui tas fi las e aglo- 
me ra ções nas agên ci as”, afir ma Gi sel- 
le Me ne zes, pre si den te da Ap cef/MA.
“Na pró xi ma se ma na co me ça o pa ga- 
men to da 2ª par ce la do Au xí lio Emer- 
gen ci al, e con ti nu a mos sem uma
cam pa nha de in for ma ção à po pu la- 
ção. La men ta mos tam bém a cen tra li- 
za ção do pa ga men to do be ne fí cio nas
agên ci as da Cai xa. Es sa fal ta de pla ne- 
ja men to vem pre ju di can do os mi- 
lhões de bra si lei ros que ne ces si tam
dos re cur sos e tam bém os tra ba lha do- 
res da Cai xa, que es tão ar ris can do su- 
as vi das com a enor me con cen tra ção
de pes so as nas agên ci as”, res sal ta a
pre si den te.

Pro to co los – A Co mis são Exe cu ti va
dos Em pre ga dos da Cai xa (CEE-Cai- 
xa) vê co mo es sen ci al o ri go ro so cum- 
pri men to, pe lo ban co, dos pro to co los
de pre ven ção e en fren ta men to à pan- 
de mia do co ro na ví rus. As nor mas fo- 
ram es ta be le ci das gra ças a rei vin di ca- 
ções da Fe nae, da CEE, do Co man do

Na ci o nal dos Ban cá ri os, da Con traf-
CUT e de ou tras ins tân ci as do mo vi- 
men to sin di cal.

“Não é mo men to de abran dar os
pro to co los. É mo men to de for ta le cer
a pre ven ção e a pro mo ção da saú de
dos tra ba lha do res da Cai xa”, afir ma o
co or de na dor da CEE, Di o ní sio Reis,
ao de fen der que os em pre ga dos se- 
jam sub me ti dos à tes ta gem pa ra a Co-
vid-19 e que o ho me of fi ce se ja res pei-
ta do pa ra as si tu a ções acor da das;
prin ci pal men te, no ca so de ban cá ri os
em gru po de ris co.

Os pro to co los es ta be le cem, por
exem plo, que quan do hou ver nas
agên ci as ca sos con fir ma dos ou sus- 
pei tos da do en ça, a me di da ado ta da
de ve ser o afas ta men to ime di a to do
tra ba lha dor e a ado ção de qua ren te na
ini ci al por cin co di as, po den do ser es- 
ten di da pa ra 14 di as. No ca so de em- 
pre ga dos ou ter cei ri za dos com sin to- 
mas da Co vid-19, a agên cia de ve ser
fe cha da pa ra hi gi e ni za ção por uma
em pre sa con tra ta da. A uni da de po de
ser aber ta após a de sin fec ção se to dos
os tra ba lha do res fo rem subs ti tuí dos.

EXPANSÃO

Como o estado chegou
a mais de mil leitos

MARÇO ERAM 232 LEITOS CLÍNICOS E DE UTI PARA  PACIENTES

Há qua se dois me ses, no dia 20 de mar ço, era con fir- 
ma do no Ma ra nhão o pri mei ro ca so de co ro na ví rus no
Es ta do. Na que le mo men to, já ha via hos pi tais em cons- 
tru ção, lei tos sen do am pli a dos e me di das sen do to ma- 
das. O fa to de o Ma ra nhão não ter es pe ra do a Co vid-19
ser re gis tra da por aqui pa ra to mar pro vi dên ci as ex pli ca
con quis tas co mo a mul ti pli ca ção por cin co dos lei tos
ex clu si vos de co ro na ví rus na re de pú bli ca es ta du al.

Em mar ço, eram 232 lei tos clí ni cos e de UTI de di ca- 
dos pa ra o tra ta men to da do en ça. Ago ra, são 1.075. E se- 
rão cer ca de 1.300 na pró xi ma se ma na. Pa ra che gar a es- 
ses nú me ros, o Go ver no do Es ta do fez uma sé rie de
ações. Em São Luís, por exem plo, abriu o HCI e ex pan- 
diu o Ge né sio Rê go, ex clu si vos pa ra o tra ta men to da do- 
en ça; cons truiu em me nos de um mês o Hos pi tal Dr.
Rai mun do Ale xan dri no; e co lo cou no vos lei tos no Car- 
los Ma ci ei ra, no Hos pi tal do Ser vi dor e na Uni da de Mis- 
ta do Ita qui Ba can ga.

Além dis so, des ti nou o HTO pa ra aten der ca sos de co- 
ro na ví rus; alu gou e abriu no vos lei tos no Hos pi tal São
Jo sé; e co lo cou mais lei tos no Hos pi tal da Cri an ça. E
tam bém co lo cou em fun ci o na men to o 1º am bu la tó rio
es pe ci a li za do em co ro na ví rus, atrás do Car los Ma ci ei ra. 
Em Im pe ra triz, cri ou no vos lei tos e en vi ou equi pa men- 
tos por avião pa ra a ci da de; abriu um am bu la tó rio es pe- 
ci a li za do no Hos pi tal Ma cror re gi o nal; aju dou a re for çar
o aten di men to na UPA São Jo sé, da pre fei tu ra, com me- 
di ca men tos e equi pa men tos; e en vi ou no va UTI mó vel. 
Em ou tras ci da des, co mo Co ro a tá, Pre si den te Du tra e
Ti mon, tam bém hou ve aber tu ra de mais lei tos pa ra a
do en ça.

CORONAVÍRUS

Imperatriz terá mais
leitos para tratamento 

SÃO 72 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO 

Im pe ra triz re ce be rá mais re for ços na es tru tu ra hos pi- 
ta lar pa ra aten der pa ci en tes com Co vid-19. Vi a bi li za dos
pe lo Go ver no do Es ta do, es tão sen do ins ta la dos no vos
lei tos que es ta rão pron tos, es ta se ma na, no Hos pi tal Re- 
gi o nal Ma ter no In fan til (HR MI) e no Hos pi tal Ma cror re- 
gi o nal Drª Ruth No le to. Com as ações, as du as uni da des,
jun tas, pas sam a con tar com 72 lei tos de Uni da de de
Tra ta men to In ten si vo (UTI).

O Ma ter no In fan til já es ta va re ce ben do, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do de In fra es tru tu ra (Sin fra), obras de
re for ma, am pli a ção e mo der ni za ção que es tão sen do
agi li za das e adap ta das pa ra aten der pa ci en tes com Co- 
vid-19. De pois da pan de mia, a es tru tu ra de 40 lei tos vol- 
ta a fi car à dis po si ção da ma ter ni da de.

O Hos pi tal Ma cror re gi o nal Drª Ruth No le to re ce be
me lho ri as, des de o iní cio da dis se mi na ção do co ro na ví- 
rus (Co vid-19), pas san do de 12 pa ra 32 lei tos de UTI,
mais 92 de en fer ma ria e um am bu la tó rio. Com as no vas
ações, o lo cal re ce be rá, tam bém, pa ci en tes com sin to- 
mas le ves que, an tes, eram en ca mi nha dos pa ra ca sa.
Com es sa es tru tu ra, a uni da de ma cror re gi o nal se rá ex- 
clu si va pa ra o tra ta men to de pes so as com co ro na ví rus.

O se cre tá rio de Es ta do da In fra es tru tu ra, Clayton No- 
le to, que co or de na o Co mi tê de Com ba te ao Co ro na ví- 
rus na Re gião To can ti na, res sal ta que há in ves ti men tos
em ou tras ci da des do in te ri or, co mo Açai lân dia, que de- 
ve re ce ber, nos pró xi mos di as, o Hos pi tal de Cam pa nha.
“Es ta mos tra ba lhan do, sob a ori en ta ção do go ver na dor
Flá vio Di no e em par ce ria com o se cre tá rio de Saú de,
Car los Lu la, de for ma con jun ta, pa ra evi tar que a saú de
en tre em co lap so. Mas, lem bra mos que ne nhu ma me di- 
da se rá efi ci en te se as pes so as não en ten de rem a im por- 
tân cia e aten de rem ao pe di do de iso la men to so ci al”,
acres cen tou.

São Luís, segunda-feira, 18 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Solenidade de posse do novo presidente da Corte acontece amanhã e, na oportunidade,
também tomará posse como novo membro substituto o juiz federal Wellington Cláudio

NOVO COMANDO

Tyrone Silva assume
presidência do TRE/MA

O
de sem bar ga dor Cle o nes 
Cu nha anun ci ou na ses são 
ad mi nis tra ti va da úl ti ma 
quin ta-fei ra (7) que o de- 

sem bar ga dor Jo sé Jo a quim Fi guei re- 
do dos An jos, que o subs ti tui rá co mo 
mem bro efe ti vo da Cor te do TRE-MA, 
não irá con cor rer à pre si dên cia do ór- 
gão, as su min do, na opor tu ni da de, a 
vi ce-pre si dên cia e Cor re ge do ria.

Por es te mo ti vo, já es tá de fi ni do 
que quem se rá o pre si den te da Cor te é 
o de sem bar ga dor Tyrone Sil va, atu al 
cor re ge dor e vi ce-pre si den te. A pos se 
so le ne de am bos nas res pec ti vas fun- 
ções ocor re rá ama nhã (19), às 11h, 
por vi de o con fe rên cia trans mi ti da ao 
vi vo pe lo ca nal TRE-MA do Youtube.

O de sem bar ga dor Jo a quim Fi guei- 
re do foi elei to pe lo Tri bu nal de Jus ti ça 
pa ra a va ga de Cle o nes Cu nha no TRE 
no dia 16 de ou tu bro de 2019. O bi ê nio 
de Cu nha na Cor te Elei to ral en cer ra 
dia 16 de maio, dois anos após ter as- 
su mi do. Na mes ma ses são to mou 
pos se co mo mem bro subs ti tu to o juiz 
fe de ral Wel ling ton Cláu dio Pi nho de 
Cas tro na va ga dei xa da pe lo tam bém 
juiz fe de ral Clo do mir Se bas tião Reis. 
Ele as su me pa ra o bi ê nio 2020/2022.

Des pe e di das – Já de sem bar ga dor 
Cle o nes Car va lho Cu nha e o ju ris ta 
Gus ta vo Vi las Bo as, cu jos bi ê ni os co- 
mo mem bros efe ti vos da Cor te do Tri- 
bu nal Re gi o nal Elei to ral do Ma ra nhão 
en cer ram nos di as 16 e 29 de maio, 
res pec ti va men te, par ti ci pa ram das 
su as úl ti mas ses sões ju ris di ci o nais e 
ad mi nis tra ti vas que ocor re ram se ma- 
na pas sa da.

As ho me na gens à atu a ção pes so al e 
pro fis si o nal fo ram des ta ca das em vá-

DESEMBARGADOR TYRONE SILVA É O  ATUAL CORREGEDOR E VICE-PRESIDENTE DO TRE

ri os mo men tos das ses sões, mas, após 
en cer rar os jul ga men tos dos pro ces- 
sos pau ta dos, ca da mem bro te ceu pa- 
la vras de ca ri nho e re co nhe ci men to 
ao tra ba lho de sen vol vi do por am bos.

O de sem bar ga dor Cle o nes Cu nha, 
que dei xou a pre si dên cia sá ba do (16), 
afir mou que, aci ma de tu do, te ve uma 
con vi vên cia exi to sa, com de ba tes 
sen sa tos e co e ren tes, além de sem pre 
res pei to sos. Lem brou de to dos os 
mem bros efe ti vos e subs ti tu tos com 
quem con vi veu du ran te seu bi ê nio no 
Re gi o nal e, fi na li zan do, re gis trou: 
“que ro di zer que foi uma fe li ci da de 
con du zir es se Tri bu nal”.

Emo ci o na do, e acom pa nha do de 

lá gri mas, o ju ris ta Gus ta vo Vi las Bo as 
con fes sou – en tre pa la vras de agra de-
ci men to aos mem bros e às pes so as 
com quem es te ve: “afir mo que pas sa- 
ria tu do que pas sei exa ta men te co mo 
foi até che gar ao TRE por que saio sa- 
ben do que fiz mui tos ami gos”.

Vi las Bo as se gue co mo mem bro do 
TRE-MA até o dia 29 de maio, on de 
tam bém atua co mo ou vi dor. Ain da 
não há no me a ção, por par te do pre si- 
den te da Re pú bli ca pa ra a va ga até es-
se 14 de maio. Os atu ais mem bros 
subs ti tu tos na mes ma ca te go ria são 
Ca mil la Ro se Ewer ton Fer ro Ra mos e 
Jo sé Ca val can te de Alen car Jú ni or.

FISCALIZAÇÃO

MP proíbe promoção por meio da covid-19

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, JURACI GUIMARÃES,  SOLICITOU MAIOR RIGOR COM  RELAÇÃO ÀS  AÇÕES DA COVID-19 NO ESTADO

Pro mo to res elei to rais de to do o
Ma ra nhão par ti ci pa ram, na se ma na
pas sa da de uma reu nião de tra ba lho,
por meio de vi de o con fe rên cia, com o
pro cu ra dor re gi o nal elei to ral do Ma- 
ra nhão, Ju ra ci Gui ma rães Ju ni or e
com o pro mo tor elei to ral au xi li ar da
Pro cu ra do ria Re gi o nal Elei to ral, Pa- 
blo Bo géa Pe rei ra San tos. Em pau ta, a
fis ca li za ção da exe cu ção de ações so- 
ci ais por ges to res pú bli cos e de mais
ocu pan tes de car gos pú bli cos em ra- 
zão da pan de mia por Co vid-19.

A lei n° 9.504/1997, em seu art. 73, §
10, proí be a dis tri bui ção gra tui ta de
bens, va lo res ou be ne fí ci os por par te
da ad mi nis tra ção pú bli ca em ano de
elei ções, ex ce to no ca so de ca la mi da- 
de pú bli ca, de es ta do de emer gên cia
ou de pro gra mas so ci ais au to ri za dos
em lei, hi pó te se em que ha ve rá o
acom pa nha men to da exe cu ção des- 
sas ações pe lo Mi nis té rio Pú bli co
Elei to ral.

Por con ta da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus (Co vid-19), no Es ta do do
Ma ra nhão foi de cla ra do es ta do de ca- 
la mi da de pú bli ca por meio do De cre- 
to Es ta du al nº 35.672/2020. A  Lei

9.504/1997 tam bém proí be que se ja
fei to uso pro mo ci o nal des sas ações
emer gen ci ais em fa vor de can di da to,
par ti do ou co li ga ção, ca ben do ao Mi- 
nis té rio Pú bli co Elei to ral a fis ca li za- 
ção. O des res pei to a es sas ve da ções
le gais po de con fi gu rar ilí ci tos elei to- 
rais, tais co mo pro pa gan da elei to ral
ir re gu lar e tam bém abu so de po der
po lí ti co e/ou econô mi co, po den do re- 
sul tar na cas sa ção do re gis tro ou do
man da to do agen te ou be ne fi ciá rio da
con du ta abu si va.

 
AVA LI A ÇÃO
Pa ra a pro mo to ra de jus ti ça Ca mi la

Gas par Lei te, da 77ª Zo na Elei to ral
(San ta Inês), a reu nião foi bas tan te
pro vei to sa, com a tro ca de ex pe ri ên ci- 
as en tre os par ti ci pan tes e ori en ta ções
im por tan tes re ce bi das da Pro cu ra do- 
ria Re gi o nal Elei to ral.

“De um la do, te mos as pes so as que
re al men te pre ci sam, por que ti ve ram
su as vi das vi ra das do aves so com a
pan de mia da Co vid-19 e, ao mes mo
tem po, te mos as elei ções mu ni ci pais,
que cos tu mam ser bas tan te acir ra das,
e os po lí ti cos usan do is so co mo for ma

de pro mo ção pes so al. Pre ci sa mos ter
bas tan te aten ção pa ra que es sas ações
não pro vo quem um de se qui lí brio no
plei to e, ao mes mo tem po ter a sen si- 
bi li da de pa ra que, mes mo os po lí ti-
cos, pos sam aju dar as pes so as que es- 
tão ne ces si tan do”, ex pli cou.

Atu an do na 2ª Zo na Elei to ral de São
Luís, a pro mo to ra de jus ti ça Le na
Cláu dia Ri par do Pau xis, res sal tou que
vi ve mos tem pos di fí ceis, em ra zão da
pan de mia e su as con sequên ci as. Pa ra
ela, se ria ine vi tá vel que es ses fa tos
não im pac tas sem no pro ces so elei to- 
ral des te ano. “É fa to que pro mo ver
um equi lí brio en tre o re co nhe ci men- 
to da mai or ne ces si da de de ações as- 
sis ten ci ais em prol da po pu la ção mais
ca ren te e a ne ces si da de da li su ra e da
igual da de en tre os can di da tos, que re- 
gem a dis pu ta elei to ral, não é ta re fa
fá cil. Des sa for ma, es ta reu nião foi
pro vi den ci al, com mai o res es cla re ci- 
men tos, em ba sa men tos e fer ra men- 
tas pa ra im ple men ta ção da Re co men- 
da ção PRE-MA 01/2020 e pa ra o exer- 
cí cio de nos sa mis são cons ti tu ci o nal
de de fe sa da or dem ju rí di ca e do re gi- 
me de mo crá ti co” ava li ou.

Te je pre so! – Des de
quan do foi que os
po lí ti cos ga nha ram
a au to ri da de de “Seu
po lí cia” nas ur nas?

La men tá vel as sis tir uma fi gu ra pú bli ca que sem pre
gar gan te ou sua ori gem mi se rá vel co mo for ma de co mo- 
ver os fá ceis elei to res, al guns de les le va dos pe los en si na- 
men tos do pro fes sor que con se guiu um lu gar no mun do
mos tran do que apren deu as le tras, mas es que ceu o bá- 
si co da vi da no res pei to ao pró xi mo. De plo rá vel sa ber
que o po der su biu à ca be ça do de pu ta do es ta du al We- 
ling ton do Cur so (PSDB) na abor da gem ao imi gran te,
ne gro, po bre e cu ba no pa ra ten tar ras par uma cas qui- 
nha na opi nião pú bli ca co mo pré-can di da to à pre fei tu ra
da ca pi tal do Ma ra nhão. Pos sí vel que o me ni no We ling- 
ton te ve os mes mos so nhos do mé di co que foi hu mi lha- 
do pe lo sim ples fa to es tar nu ma bar ra ca sa ni tá ria aten- 
den do as ví ti mas do ví rus que tem obri ga do o mun do a
re pen sar a con vi vên cia hu ma na. Pou co in te res sa a
ques tão le gal do “Dou tor Cu ba no”, im por tan te es tá no
que es te pro fis si o nal da me di ci na po de aju dar nes te
mo men to de fra gi li da de da nos sa po pu la ção.Ca so o
par la men tar re al men te es ti ves se pen san do exer cer o
pa pel de fis cal do po vo que fos se co brar o se cre tá rio de
Saú de ou o go ver na dor, ja mais ex por ao ve xa me uma
pes soa que po de nos sal var. Er rou mui to feio, ul tra pas- 
sou a bar rei ra do ri dí cu lo na fo me elei to ral. Tal vez se ja
tar de de mais pa ra a com pre en são da di men são do pa- 
pel que po de ria exer cer no pa pel de re pre sen tan te po- 
pu lar. Nem va le as pa la vras, mui to me nos o pu xão de
ore lha que a ge ne ro sa mãe es que ceu de dar.

Co lu na Apar te con vi dou fi gu ras pú bli cas pa ra fa ze- 
rem uma lei tu ra de co mo se rá o ama nhã de pois da pan- 
de mia do Co ro na ví rus? (co lo car a per gun ta em ne gri to e
al ter nar os tex tos com ne gri to)

Cri se é opor tu ni da de de mu dan ças. Pa ra me lhor. Te- 
re mos no vos te ci dos ur ba nos, mu da rá a for ma de edu- 
car, de com prar. Fi ca mais evi den te a ne ces si da de de in- 
ves tir em saú de, sa ne a men to e ha bi ta ção. Mais aden sa- 
men to nos bair ros e me nos aglo me ra ção.Se cre tá rio das
Ci da des, Ru bens Jr. (PC doB).

Va mos de sen vol ver um no vo es ti lo de vi da ca so não
ha ja va ci na ou me di ca men to efi caz con tra o ví rus. Nos
acos tu ma re mos ao uso de más ca ras, as fer ra men tas de
in te ra ção vir tu al trans for ma rão a ma nei ra co mo nos re- 
la ci o na mos, nos reu ni mos e nos co mu ni ca mos. Em bo ra
ha ja re sis tên cia ho je, em via de re gra, re a li za mos mu- 
dan ças pa ra ga ran tir nos sa so bre vi vên cia.Se cre tá rio de
Saú de, Car los Lu la (PC doB).

Não sou au to ri da de pra fa lar so bre es se as sun to com
pro fun di da de, mas o que ob ser vo é um mo men to de re- 
fle xão e is so nos le va a re pen sar nos sos há bi tos, nos sas
con vic ções, nos sas vi das. Acre di to nu ma mu dan ça em
nos sos com por ta men tos, re la ci o na men tos nos ne gó ci- 
os, na fa mí lia, nas nos sas cren ças. Só o fa to de ter mos
uma eco no mia pra ser re cons truí da, is so por si só nos le- 
va rá a ser mos mais so li dá ri os. Es se é o meu olhar, mi nha
es pe ran ça.Em pre sá rio e po lí ti co, Il don Mar ques (PP).

 Sim ples men te não po de mos vol tar pa ra on de es tá- 
va mos an tes do Co vid-19, com so ci e da des fa li das do
pon to de vis ta dos di rei tos hu ma nos e sus ten ta bi li da de,
na tu ra li zan do guer ras, fo me, de si gual da des, pre con cei- 
tos, maus tra tos a ou tros se res vi vos em no me do di nhei- 
ro e po der. Ro go que nos ins pi re mos na cren ça de um
mun do me lhor, de uma hu ma ni da de mais al truís ta e
com pro me ti da com o bem-es tar de to das as cri a tu ras de
Deus ou da na tu re za, pa ra quem as sim pre fe rir. O no vo
nor mal de ve rá ser fei to de so ci e da des e eco no mi as mais
in clu si vas e res pon sá veis pa ra en fren tar os imen sos de- 
sa fi os glo bais que já ba tem na nos sa por ta.Ve re a dor e
guia es pi ri tu al, As tro de Ogum (PC doB).

 O mun do du ran te a pan de mia fez ex pe ri ên cia e
com pro vou que o in di vi du a lis mo e es te sis te ma ca pi ta- 
lis ta não ser ve pa ra a hu ma ni da de. En quan to al guns
tem di rei to ao iso la men to e a um ser vi ço de saú de pri va- 
do, a imen sa mai o ria con ti nua a ser ex plo ra do e sem
con di ções mí ni mas de pre ven ção e cui da do pa ra tra tar
do co ro na ví rus.Pro fes sor e po lí ti co, Sau lo Ar can ge li (PS- 
TU).

São Luís, segunda-feira, 18 de maio de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br8

A Caixa Econômica Federal oferece a possibilidade de solicitar o saque do FGTS por
meios digitais. O processo pode ser feito pelo aplicativo disponibilizado pelo banco

Co mo uti li zar o app

• Sa car a quan tia em qual quer cai xa
ele trô ni co do Ban co do Bra sil
• Trans fe rir pa ra ou tra con ta (TED)
• Trans fe rir pa ra um con ta to que
tam bém te nha a Car tei ra Di gi tal bB
ati va
• Re a li zar pa ga men tos com có di go de
bar ras ou em es ta be le ci men tos cre -
den ci a dos

Ins cri tos com da dos in vá li -
dos e ir re gu la ri da des

DURANTE A PANDEMIA

Fui demitido, como
posso sacar FGTS?

P
or cau sa da pan de mia do no- 
vo co ro na ví rus e do iso la men- 
to so ci al re co men da do pe las 
au to ri da des de saú de, mui tas 

em pre sas es tão ten do uma que da na 
ren da, o que es tá ge ran do um au men- 
to no ín di ce de de mis são es pe lo país.

Di an te des de ce ná rio, o au men to 
pa ra dar en tra da no sa que do Fun do 
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço 
(FGTS) e o se gu ro-de sem pre go, ca so o 
fun ci o ná rio cum pra os re qui si tos, se 
re fle te na lo ta ção de agên ci as ban cá- 
ri as.

No en tan to, a Cai xa Econô mi ca Fe- 
de ral ofe re ce a pos si bi li da de de so li ci- 
tar o sa que do FGTS por mei os di gi- 
tais.

A op ção do sa que di gi tal do FGTS é 
uma trans fe rên cia do va lor do fun do 
de ga ran tia pa ra uma con ta ban cá ria 
em seu no me. O pro ces so po de ser fei- 
to pe lo apli ca ti vo “FGTS”, dis po ni bi li- 
za do pe la Cai xa pa ra sis te mas An- 
droid e iOS.

Ao en trar no apli ca ti vo pe la pri mei- 
ra vez, vo cê de ve re a li zar o ca das tro 
na Cai xa, com no me com ple to, da ta 
de nas ci men to, e-mail e ca das tran do 
uma se nha de aces so, ou in for mar seu 
CPF.

De pois dis so, o apli ca ti vo ain da vai 
fa zer al gu mas per gun tas de con fir ma- 
ção. Em se gui da, leia os ter mos de 
pres ta ção de ser vi ços, mar que a op- 
ção “Li e acei to os ter mos e con di- 
ções” e cli que em “con ti nu ar”.

Já na pá gi na ini ci al, vo cê po de con- 
sul tar o sal do dis po ní vel pa ra sa que 
em to das as su as con tas. Pa ra ca das- 
trar uma con ta pa ra re ce ber o sa que, 
vo cê de ve to car no bo tão “Meus sa-

UTILIZAR APLICATIVO É UMA BOA OPÇÃO PARA DIMINUIR A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS

ques” na par te in fe ri or da te la.
No me nu de op ções des ça a te la até 

apa re cer a op ção “Ca das trar mi nha 
con ta ban cá ria pa ra cré di to do FGTS”. 
Ao cli car nes sa op ção, vo cê po de ca- 
das trar a con ta em que de se ja re ce ber 
o va lor.

Es se pro ces so não é vá li do pa ra 
quem for sa car o fun do de ga ran tia 
por de mis são sem jus ta cau sa, já que 
o em pre ga dor in for ma o afas ta men to 
do tra ba lha dor pe lo pro gra ma Co nec- 
ti vi da de So ci al. Nes te ca so, o tra ba- 

lha dor pre ci sa ape nas con sul tar o va-
lor dis po ní vel pe lo apli ca ti vo e in for- 
mar a con ta ban cá ria. Pa ra so li ci tar 
sa que por ou tros mo ti vos, en tre no va- 
men te no me nu “Meus sa ques” e es- 
co lha o ti po de sa que que vo cê quer 
re a li zar. To que no bo tão “So li ci tar sa-
que FGTS” pa ra com ple tar o pro ces so 
de so li ci ta ção.

O va lor es ta rá dis po ní vel na con ta 
in di ca da em até 5 di as úteis ca so não 
ha ja di ver gên cia de in for ma ções ou 
do cu men tos, se gun do a Cai xa.

IBGE

Devolução da taxa de inscrição começa amanhã

COM O ADIAMENTO DO CENSO PARA 2021 EM FUNÇÃO DA PANDEMIA, A SELEÇÃO PARA CONTRATAR 208.695 PESSOAS FOI CANCELADA

DIVULGAÇÃO

O IB GE co me ça rá, a par tir de ama- 
nhã, dia 19, a res ti tuir a ta xa de ins cri- 
ção aos can di da tos do pro ces so se le ti- 
vo sim pli fi ca do pa ra o Cen so 2020. A
de vo lu ção se rá re a li za da por meio do
apli ca ti vo Car tei ra Di gi tal bB, do Ban- 
co do Bra sil, dis po ní vel gra tui ta men te
pa ra ce lu la res com sis te ma an droid
ou iOS. Com o adi a men to do Cen so
pa ra 2021 em fun ção da pan de mia de
Co vid-19, a se le ção pa ra con tra tar
tem po ra ri a men te 208.695 pes so as foi
can ce la da em 17 de mar ço.

Não é ne ces sá rio ser cor ren tis ta do
ban co pa ra se ca das trar no apli ca ti vo,
que fun ci o na co mo uma con ta de pa- 
ga men to di gi tal ape nas pa ra trans fe- 
rên cia de va lo res e não co bra ne nhu- 
ma ta xa ou ta ri fa pa ra pa ga men tos,
trans fe rên ci as ou sa ques.

Se rão res ti tuí dos R$ 2.823.775,95
en tre os 100.735 can di da tos que pa ga- 
ram a ta xa de ins cri ção até o can ce la- 
men to do pro ces so se le ti vo. As ta xas
fo ram de R$ 35,80 pa ra con cor rer a
fun ções de ní vel mé dio (agen te cen si- 
tá rio) e de R$ 23,61 pa ra dis pu tar as
va gas de en si no fun da men tal (re cen- 
se a dor). Os ins cri tos pa ra mais de um
car go re ce be rão os va lo res em uma
úni ca par ce la.

Após bai xar a Car tei ra Di gi tal bB na
lo ja de apli ca ti vos do ce lu lar, o can di- 
da to de ve se le ci o nar “cri ar car tei ra
bB” e em se gui da pre en cher o ca das- 
tro com CPF, no me com ple to, da ta de
nas ci men to e nú me ro do ce lu lar.

Na sequên cia, o be ne fi ciá rio de ve
se le ci o nar a op ção “re ce ber” na te la
ini ci al do apli ca ti vo e res pon der às
per gun tas de se gu ran ça ba se a das nas
in for ma ções for ne ci das quan do se
ins cre veu no pro ces so se le ti vo. Em se- 
gui da, é só cli car em “con fir mar” e
aguar dar até o dia 19 de maio, quan do
o di nhei ro já es ta rá dis po ní vel na con- 
ta da Car tei ra Di gi tal bB.

Com o va lor li be ra do no app:

Em ca so de dú vi das so bre o apli ca- 
ti vo, o can di da to po de en trar em con- 
ta to com o Ban co do Bra sil por te le fo- 
ne 0800 729 5293, chat no pró prio

apli ca ti vo e e-mail aten di men to@car- 
tei rabb.com.br.

A Cen tral do IB GE fa rá con ta to por
te le fo ne com to dos os can di da tos que
te nham da dos de ins cri ção in vá li dos e
ir re gu la ri da des no CPF, pa ra a de vo lu- 
ção da ta xa. Os can di da tos com res tri- 
ções de CPF jun to à Re cei ta Fe de ral ou
ao Ban co do Bra sil so men te re ce be rão
o di nhei ro de vol ta após a re gu la ri za- 
ção das pen dên ci as com es sas ins ti- 
tui ções. Tam bém se rá fei to con ta to
com can di da tos me no res de ida de,
que de ve rão in di car um res pon sá vel
mai or de 18 anos pa ra a res ti tui ção do
va lor. Ao re ce ber a li ga ção do IB GE, é
pos sí vel con fir mar a ma trí cu la, RG ou
CPF do aten den te por meio do si te
Res pon den do ao IB GE.

Em ca so de dú vi das ou de im pos si-
bi li da de de res sar ci men to da ta xa de
ins cri ção via apli ca ti vo, o can di da to
de ve fa zer con ta to com a Cen tral de
Aten di men to do IB GE, pe lo te le fo ne
0800 721 8181 ou e-mail ib ge@ib- 
ge.gov.br, de se gun da a sex ta, das 8h
às 18h, e sá ba dos, do min gos e fe ri a- 
dos, das 10h às 14h.

Pe rí ci as

Cam pa nha

18 de maio

CRI AN ÇAS E ADO LES CEN TES

Dia Na ci o nal de
Com ba te à
Ex plo ra ção Se xu al

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, por meio do Cen- 
tro de Apoio Ope ra ci o nal da In fân cia e Ju ven tu de (CA Op
IJ) e da Es co la Su pe ri or do MP MA (ESMP), re a li za ram a
con fe rên cia vir tu al “A in ves ti ga ção dos cri mes con tra
cri an ças e ado les cen tes na pan de mia”, em alu são aos 20
anos do 18 de maio – Dia Na ci o nal de Com ba te ao Abu so
e à Ex plo ra ção Se xu al con tra Cri an ças e Ado les cen tes.

Fo ram pa les tran tes a de le ga da de po lí cia Adri a na
Cos ta Mei re les (da De le ga cia de Pro te ção à Cri an ça e ao
Ado les cen te – DP CA); o mé di co le gis ta Jo sé Vanderley
Jú ni or (di re tor do Ins ti tu to de Pe rí ci as Téc ni cas pa ra a
Cri an ça e o Ado les cen te – IPT CA) e a pro mo to ra de jus ti- 
ça La na Cris ti na Pes soa, ti tu lar da 42ª Pro mo to ria de
Jus ti ça Es pe ci a li za da na De fe sa da Cri an ça e do Ado les- 
cen te. Par ti ci pa ram da con fe rên cia vir tu al cer ca de cem
pes so as.

A de le ga da Adri a na Cos ta Mei re les ex pli cou o trâ mi te
le gal de in ves ti ga ção de ca sos en vol ven do vi o la ções de
di rei tos de cri an ças e ado les cen tes. 

In for mou que, mes mo na pan de mia, a de le ga cia es tá
fun ci o nan do nor mal men te, de se gun da a sex ta-fei ra. A
ti tu lar da DP CA afir mou que, em São Luís, o mai or ín di- 
ce de cri mes co me ti dos con tra cri an ças e ado les cen tes é
o se xu al (es tu pro e abu so se xu al).

De acor do com es ta tís ti cas do ór gão, no ano de 2019,
fo ram ins tau ra dos 405 inqué ri tos po li ci ais, des tes 300
fo ram de cri mes se xu ais, sen do 250 es tu pros. Uma mé- 
dia de 25 inqué ri tos po li ci ais fo ram ins tau ra dos por
mês. 

Em 2020, de ja nei ro até abril, fo ram ins tau ra dos ape- 
nas 42 inqué ri tos po li ci ais, o que le va a crer que não
hou ve au men to no co me ti men to de cri mes des te ti po
du ran te a pan de mia. “Os cri mes se xu ais acon te cem às
es con di das, só a ví ti ma e o agres sor. Co mo as fa mí li as
es tão mais em ca sa, is so tor na mais di fí cil, o co me ti- 
men to des te ti po de cri me. Mas tam bém po de ha ver o
re ceio de sair pa ra de nun ci ar por con ta da pan de mia”,
ex pli cou a de le ga da.

Em se gui da, o di re tor do IPT CA ex pli cou que o Ins ti- 
tu to tem co mo atri bui ção o aten di men to a cri an ças
e/ou ado les cen tes ví ti mas de vi o lên cia (fí si ca, se xu al,
psi co ló gi ca e ne gli gên cia), sen do com pos to pe las se- 
ções de Pe rí cia Psi co ló gi ca, de Pe rí cia Mé di co-Le gal e
Pe rí cia So ci al. Se gun do Jo sé Vanderley Jú ni or, a fi na li da- 
de mai or da pe rí cia é ma te ri a li zar, es ta be le cer a di nâ mi- 
ca da ação de li tu o sa e in di car a au to ria do fa to cri mi no- 
so pa ra a com po si ção dos inqué ri tos po li ci ais, de nún ci- 
as e pro ces sos ju di ci ais vi san do à apli ca ção da jus ti ça.

Ex pli cou ain da que o ór gão fun ci o na sob li vre de- 
man da, mes mo em épo ca de pan de mia, com a re a li za- 
ção de pe rí ci as téc ni cas dos ca sos de fla gran te ou que
cor ram ris co de ha ver per da de ves tí gi os. Pe rí ci as não
ur gen tes se rão re a li za das pos te ri or men te. De 23 de
mar ço de 2020 até o mo men to, já fo ram re a li za das 38
pe rí ci as téc ni cas. Vanderley Jú ni or abor dou tam bém
um au men to con si de rá vel no nú me ro de pe rí ci as ao
lon go de dez anos. Em 2011, no Ma ra nhão, fo ram 370 ví- 
ti mas pe ri ci a das. Em 2019, es te nú me ro che gou a 1.381.

Por fim, a pro mo to ra de jus ti ça La na Cris ti na Pes soa,
ti tu lar da 42ª Pro mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a li za da na De- 
fe sa da Cri an ça e do Ado les cen te, apre sen tou a atu a ção
do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, na in ves ti ga ção de
cri mes con tra cri an ças e ado les cen tes, com o acom pa- 
nha men to dos inqué ri tos po li ci ais e das pe rí ci as. A pro- 
mo to ra abor dou tam bém ou tros ti pos de cri mes, que
tra zem da nos se me lhan tes aos da vi o lên cia fí si ca, co mo
aban do no, bullying, ali e na ção pa ren tal, au to mu ti la ção
e até ca sos de ten ta ti vas de sui cí dio.

La na Pes soa ar gu men tou, ain da, que a da ta “18 de
maio” de ve ser lem bra da to dos os di as e que a so ci e da de
pre ci sa de nun ci ar e se en vol ver com a cau sa. “É pri o ri- 
da de ab so lu ta da so ci e da de ga ran tir a dig ni da de dos di- 
rei tos de cri an ças e ado les cen tes e ja mais cul par a ví ti- 
ma. Não po de mos acei tar a per pe tu a ção des se ti po de
cri me. Es que cer é per mi tir e lem brar é com ba ter”, fi na- 
li zou a ti tu lar da 42ª Pro mo to ria de Jus ti ça Es pe ci a li za da
na De fe sa da Cri an ça e do Ado les cen te.

O co or de na dor do CA OP IJ, pro mo tor de jus ti ça Jo sé
Fra zão Sá Me ne ses Ne to, re lem brou que to dos os anos o
MP MA par ti ci pa ati va men te da cam pa nha “Fa ça Bo ni- 
to”, alu si va ao 18 de maio. “Foi uma ma nhã mui to pro- 
du ti va. Fo ram de ba ti dos te mas re le van tes e de gran de
com ple xi da de na ma té ria. Ain da te re mos na pró xi ma
se ma na o lan ça men to das ações pro ve ni en tes de par ce- 
rI as fir ma das pe lo MP MA, em ade são à cam pa nha
#Qua ren te na Sim Vi o len ci a Nao, ca pi ta ne a da pe la Plan
In ter na ci o nal, bem co mo o lan ça men to do cur so EAD
“Edu can do pa ra bo as es co lhas on-li ne” em par ce ria
com a Sa fer net Bra sil e a ESMP”, anun ci ou o co or de na- 
dor do CA Op IJ.

A da ta foi es co lhi da co mo dia de mo bi li za ção con tra a
vi o lên cia se xu al por que em 18 de maio de 1973, na ci da- 
de de Vi tó ria (ES), um cri me bár ba ro cho cou to do o país
e fi cou co nhe ci do co mo o “Ca so Ara ce li”. Ara ce li ti nha
ape nas oi to anos de ida de, quan do te ve to dos os seus di- 
rei tos hu ma nos vi o la dos. Foi rap ta da, es tu pra da e mor- 
ta por jo vens de clas se mé dia al ta da que la ci da de. A pro- 
pos ta do “18 DE MAIO” é mo bi li zar, sen si bi li zar, in for- 
mar e con vo car to da a so ci e da de a par ti ci par da lu ta em
de fe sa dos di rei tos de cri an ças e ado les cen tes.

São Luís, segunda-feira, 18 de maio de 2020
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